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“We must set the pupil free to make discoveries and permit him to have ideas of his own.”  
 
(Helen Parkhurst, 1921) 

 
 
 
 
 
 
“Instead of needing teachers, the students need someone able tot help them construct their learning 
environment.” 
 
(Townsend, 2007) 

 
 
 
 
 
 

  



  3 

 
 
 
 
 
 

Schoolverbetering in het daltononderwijs  
 

Onderzoek naar het verband tussen daltononderwijs,  
schoolverbetering en onderwijskwaliteit  

 
 
 
 
 

Proefschrift 
 
 
 
 

ter verkrijging van de graad van doctor aan de  
Rijksuniversiteit Groningen 

op gezag van de  
rector magnificus prof. dr. E. Sterken 

en volgens het besluit van het College voor Promoties. 
  

De openbare verdediging zal plaatsvinden op 
 

 donderdag 26 maart 2015 om 11.00 uur 
 
 
 

door 
 
 
 

Dick de Haan 
 

geboren op 7 augustus 1959  
te Velsen 



  4 

Promotor 
Prof. dr. W.J.C.M. van de Grift 
 
 
Co-promotor 
Dr. A.A.M. Houtveen 
 
 
Beoordelingscommissie 
Prof. dr. J.  van den Akker 
Prof. dr. J.J.H. Dekker 
Prof. dr. M.P.C. van der Werf 
 



  5 

Woord vooraf 

 
 
Op de vraag of daltononderwijs hun kijk op onderwijs heeft beïnvloed, antwoordden veel van mijn 
pabostudenten te hebben ontdekt hoezeer leerlingen in staat zijn initiatief te nemen en zelf 
oplossingen te verzinnen. Het is niet altijd nodig om ze alles voor te kauwen. Zelf heb ik als leerkracht 
vooral een bevrijdend gevoel ondervonden, toen op de school waar ik werkte het daltononderwijs 
werd ingevoerd. Het regiem van de lesmethode leek niet langer leidend, er ontstond ruimte om 
leerlingen als individu te benaderen en andere onderwijswegen te bewandelen. Leerlingen kunnen 
veel meer en leerkrachten mogen veel meer, zie daar in essentie wat daltononderwijs tegenover 
regulier onderwijs stelt.  
Bij mijn afstuderen als onderwijzer had ik geen besef van het bestaan van daltononderwijs, noch van 
het feit dat in hetzelfde jaar de Nederlandse Dalton Vereniging werd heropgericht. Míjn aangeleerde 
kijk op onderwijs was dat je op een zorgvuldige en verantwoorde manier les gaf aan een groep 
leerlingen, in de hoop dat zij er iets van zouden opsteken. Je was een goede leerkracht als je zelf de 
leerstof beheerste, als je (dacht dat je) kon uitleggen, als je de lessen goed organiseerde en als je 
orde kon houden. Nagaan of de kinderen daarbij ook iets leren, dat je vrijwel meteen moet en kan 
controleren of ze iets hebben geleerd, is een inzicht dat veel later tot me is doorgedrongen. Zelf 
werken als daltonleerkracht zette me aan het denken. 
Die uiteindelijke ervaring met daltononderwijs bracht me op een bewuster vlak van onderwijzen, zoals 
mijn doctoraalstudie onderwijskunde mijn zicht op het functioneren - en veranderen - van de school in 
een breder perspectief plaatste. De daaropvolgende stap naar het docentschap op de pabo creëerde 
een nieuwe dimensie van kijken naar onderwijs: het benoemen, beschouwen en naderhand 
beschrijven van daltononderwijs als variant naast andere onderwijsvormen.  
Hoe inhoudelijk verrijkend dit groeiende universum ook bleek, de rechtvaardiging van dalton als 
invalshoek stond niet ter discussie. Door echter de uitnodiging aan te nemen om op dit onderwerp te 
promoveren, zou ik vanaf het academisch balkon het daltontableau op kritische wijze kunnen 
aanschouwen.  
Dit promotieonderzoek is een logisch vervolg geworden op mijn eerdere praktijkervaring, studie en 
publicaties op het gebied van daltononderwijs en onderwijsinnovatie. Naast persoonlijke ontplooiing 
heeft het bewijs opgeleverd op het terrein van onderzoek naar schoolverbetering en is duidelijk 
geworden dat de reeds door Parkhurst genoemde ´influence´ een stimulerende rol speelt bij 
schoolverbetering in daltonscholen. 
Dit onderzoek komt bovendien tegemoet aan de vraag vanuit het daltonwerkveld om daltononderwijs 
op wetenschappelijke wijze te benaderen. Dit laatste wijst erop dat het daltononderwijs in Nederland 
zich als actieve en kritische onderwijsstroming manifesteert. Zo heeft de NDV in het voorjaar van 2012 
een herziene identiteit voor daltononderwijs geformuleerd, waarbij de oorspronkelijke drie 
daltonprincipes vrijheid, samenwerking en zelfstandigheid met efficiëntie, reflectie en borging zijn 
aangevuld tot zes kernwaarden. In mijn onderzoek baseer ik me op de drie principes, maar houd ik 
ook rekening met de andere kernwaarden. 
 
Het is verbazingwekkend te beseffen hoeveel personen voor korte of langere tijd betrokken zijn 
geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift. Sommigen hebben gedurende het gehele proces 
hun interesse laten blijken door stimulerende woorden of kritische kanttekeningen. Anderen waren 
bereid om inhoudelijk mee te denken, suggesties te doen of een deel van bepaalde werkzaamheden 
te verrichten - soms ad hoc op cruciale momenten.  
Tijdens de voorbereidingen van het empirisch onderzoek heb ik veelvuldig gebruik kunnen maken van 
de vele netwerken en persoonlijke relaties in het daltononderwijs. Goede en constructieve 
commentaren van deskundige collega´s uit het daltonwerkveld vormden een substantieel element van 
de instrumentconstructie.  
Een intensieve fase werd het jaar waarin het empirisch onderzoek is uitgevoerd. Juist toen was 
continuïteit van het onderzoeksproces zeer afhankelijk van velen. Het bezoeken van scholen (een 
volle dag met observaties en interviews) kon onmogelijk door de onderzoeker alleen worden gedaan, 
dus dienden medewerkers te worden geworven, die bovendien een voorbereidende training nodig 
hadden om de bezoeken adequaat uit te kunnen voeren. Dankzij de enthousiaste medewerking van 
een daltonschool in de regio kon in korte tijd een instructiefilm worden vervaardigd die bij de 
medewerkerstraining noodzakelijk was. Onder onmisbare begeleiding van enkele collega-
daltonopleiders heeft een dertigtal pabostudenten een groot aantal schoolonderzoeken uitgevoerd.  
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Tot het laatste moment bleef het spannend of er voldoende scholen wilden meewerken aan het 
onderzoek en moesten teamleden en directieleden soms bij herhaling door een studentmedewerker 
worden gebeld of gemaild om hen aan te sporen tot terugzending van de vragenlijsten of het 
bevestigen van de afspraak voor het bezoek aan de school.  
Intussen toonde men in huiselijke en collegiale kring zijn of haar betrokkenheid en morele steun door 
oprechte belangstelling gepaard aan verwarring over de aard en inhoud van het onderzoeksproces. 
Gedurende de periode van gegevensverwerking en analyse concentreerde de samenwerking zich tot 
de kerngroep van hoogleraar, lector en promovendus - partieel aangevuld met specifieke 
ondersteuning van een methodoloog - en tenslotte kon dankzij een select groepje kritische lezers het 
manuscript worden gezuiverd van de laatste tekstuele en grammaticale oneffenheden. Hierna is de 
definitieve versie met instemming van mijn begeleiders aangeboden aan de leescommissie. 
 
Het mag duidelijk zijn dat velen hebben bijgedragen aan dit onderzoek, maar toch verdient een aantal 
personen hier met name genoemd te worden vanwege hun onmisbare inbreng. Allereerst wil ik in het 
bijzonder mijn erkentelijkheid uitspreken voor de oneindig geduldige begeleiding, methodologische 
scherpzinnigheid en het uitgesproken vertrouwen van Wim van de Grift en Thoni Houtveen bij dit 
promotietraject. Onze besprekingen varieerden van informeel tot zakelijk, maar waren altijd 
doelgericht en leerzaam.  
Graag dank ik de Hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs voor het vriendelijk beschikbaar 
stellen van data over de onderwijskwaliteit en -resultaten van daltonbasisscholen; het bestuur en 
medewerkers van de Nederlandse Dalton Vereniging, voor het leveren van ledengegevens en 
regelmatige interesse in de ontwikkeling van het onderzoek; en de directie van de Faculteit Educatie 
van Hogeschool Utrecht, die mij voorzag van de nodige jaren waarin het onderzoek uitgevoerd kon 
worden. 
Dankzij de geweldige hulp van de vele daltonstudenten van het Instituut Theo Thijssen en - met 
bemiddeling van Ruud Hendriksen, Brigitte Witmus en Rianne Tolsma - van de pabo´s De Eekhorst, 
Thomas More en Iselinge konden daltonscholen worden bezocht en data verzameld. In één adem 
mag daarbij de intensieve medewerking worden geroemd van al die directies en leerkrachten van 
daltonscholen waar het empirisch onderzoek uitgevoerd mocht worden. 
Birte Prahl, Ruurd Stolp, Jarry van der Velde, Brigitte Witmus, Jeroen Jansen en Martijn Bakker 
hebben op verschillende momenten belangstelling getoond en commentaar geleverd, maar waardeer 
ik vooral om het zorgvuldig en zo noodzakelijk doornemen van het manuscript. 
De inhoudelijk zeer relevante reacties van directeuren en daltoncoördinatoren uit twee daltonregio´s 
maakten het mogelijk om mijn ideeën over daltonontwikkeling te toetsen aan de praktijk in 
daltonscholen. Het panel van deskundige daltoncollega´s heeft in belangrijke mate bijgedragen aan 
het verfijnen van het onderzoeksinstrument waarmee daltononderwijs waargenomen kon worden. Het 
team van de Lorentzschool heeft me op het goede moment uit de brand geholpen door me gastvrij in 
alle groepen toegang te verlenen bij het maken van opnames voor de instructiefilm.  
Een woord van waardering ook voor Hans Jansen, die mij de mogelijkheid bood om te gaan 
promoveren.  Met genegenheid breng ik een hartelijke groet aan Paul Kolling, die het daltononderwijs 
onder mijn aandacht heeft gebracht en aan Kees Freriks, die me het vertrouwen schonk om dalton 
binnen ´de Theo Thijssen´ op de kaart te zetten. 
Naast dank aan de mij omringende verwanten en vrienden voor hun betrokkenheid en aandacht, tot 
slot alle hulde en liefde voor Henny, Charlotte, Roos en Martijn voor hun begrip, zorg, belangstelling, 
humor en relativerende opmerkingen, waarmee ze mij in deze leerzame, levensveranderende, intense 
periode hebben gevolgd en gesteund. 
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Hoofdstuk 1 Aanleiding en probleemstelling 
 
 
Inleiding 
 
Het landelijk onderwijsbeleid van de laatste jaren is er op gericht dat scholen steeds meer zelf kunnen 
bepalen welk onderwijskundig beleid zij willen voeren. Dit vraagt van scholen een eigen inspanning 
die het hen mogelijk maakt om beoogde onderwijsverbeteringen te realiseren (Van den Berg & 
Vernooy, 2001), waarbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat dit plaatsvindt door planmatige 
aanpak, sturing en controle van het veranderingsproces (Verloop & Lowyck, 2003). In de 
Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs voor de periode 2009 – 2011 wordt gesteld dat de kracht van het 
Nederlands primair onderwijs besloten ligt in de vrijheid van scholen en leraren om eigen keuzes te 
maken met erkenning van de ruimte voor levensbeschouwelijke en pedagogisch-didactische 
verscheidenheid (Dijksma, 2007).  
De resultaten van leerlingen hebben ertoe geleid dat Nederland - volgens het McKinseyrapport ´How 
the world´s most improved school systems keep getting better´ (Mourshed, Chijioke & Barber, 2010) - 
zich in een stadium bevindt, waarin de kwaliteit van het onderwijssysteem zich ontwikkelt van “goed” 
naar “excellent”. In een studie onder 20 landen onderzochten de auteurs van dit rapport hoe het 
heersende onderwijssysteem vordert ten opzichte van andere en welke interventies daarbij een rol 
spelen. Zij onderscheiden daarin vier stadia van ontwikkeling, die elk gekenmerkt worden door een 
eigen set van interventies. In hoofdlijnen gaat het hier om (1) ´poor to fair´: nastreven van 
basisniveaus voor alfabetisering en rekenen; (2) ´fair to good´: gedegen, ondersteunende 
onderwijsvoorzieningen bereiken; (3) ´good to great´: betrokkenen professionaliseren; (4) ´great to 
excellent´: verbetering door collegiale consultatie en vernieuwing (Mourshed, Chijioke & Barber, 2010; 
Fullan, 2009). Landen die hun goede onderwijssysteem in een excellent onderwijssysteem (willen) 
veranderen, stellen eisen aan de bekwaamheidsniveaus van beginnende en ervaren leerkrachten en 
schoolleiders en laten scholen zelf beleidskeuzes maken. Dit laatste aspect kenmerkt zich door 
eigenaarschap van scholen ten aanzien van schoolverbetering, vormen van zelfevaluatie, 
beschikbaarheid en gebruik van data en van overheidswege geboden ruimte voor flexibele invulling 
van eigen onderwijsbeleid, met onafhankelijke en gespecialiseerde scholen tot gevolg. “The system 
gives schools the flexibility to pursue specialized programs appropriate to their students, and 
increasingly decentralizes pedagogical rights” (Mourshed, Chijioke & Barber, 2010). 
Elementen van dit derde stadium kunnen worden herkend in het Nederlands onderwijsbeleid, dat 
inhoudelijk gericht is op verbetering van de leerprestaties op het gebied van taal en rekenen en 
waarbij het nodig is dat “leraren en schoolleiders de aanwezige informatie over leerprestaties in de 
school benutten en leren van en met collega´s en experts“ (Dijksma, 2007). In dit kader wordt tevens 
gepleit voor verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg in het primair onderwijs en specifieke aandacht 
voor scholing van leraren en schoolleiders. Ook kent Dijksma schoolleiders een “doorslaggevende rol” 
toe bij het “kwaliteitsbeleid, vorm en inhoud geven aan een ontwikkel- en verbetercultuur, het stellen 
van prioriteiten, samenhang [aanbrengen] in het curriculum, goed werkgeverschap en het zorgen voor 
zo goed mogelijke faciliteiten” (Dijksma, 2007).  
Huidige inzichten in onderwijsverbetering (school improvement) maken duidelijk dat de “innovatieve 
kracht” (Dijksma, 2007) of het “veranderingsvermogen” van scholen (Houtveen, 2007) in belangrijke 
mate wordt bepaald door de rol van de schoolleiding. Daarbij komt naar voren dat het zinvol is om het 
onderwijskundig leiderschap van een school, zoals het aansturen, borgen en evalueren van een 
onderwijsverbetering, te verdelen over meerdere personen (Marzano et al., 2009). Ook wordt 
gewezen op het belang van externe ondersteuning (Mijs, 2007) en professionalisering van 
leerkrachten (Geijsel en Sleegers, 2000). 
 
Dat steeds meer basisscholen hun eigen koers bepalen, blijkt onder andere uit toename van het 
aantal basisscholen dat kiest voor daltononderwijs; een schooltype met een traditie op het gebied van 
onderwijsvernieuwing sinds 1924. Bij aanvang van dit onderzoek vertoont de Nederlandse Dalton 
Vereniging, waarbij alle daltonscholen zijn aangesloten, een opvallende ledenaanwas van 133 
basisscholen in 1996 (Janssen, 1996) naar 311 in het voorjaar van 2008 (Nederlandse Dalton 
Vereniging, 2008c).  
Rapportage van de Inspectie van het Onderwijs laat voor hetzelfde tijdvak zien dat daltonscholen ruim 
voldoende scoren op het gebied van kwaliteitskenmerken van basisscholen (Inspectie van het 
Onderwijs, 2003; 2008; 2010; 2011).  
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De sterke groei van het aantal daltonscholen zou er op kunnen wijzen dat deze scholen voor wat 
betreft hun visie op onderwijs hoge verwachtingen koesteren over de mogelijkheden van het 
daltononderwijs. De bevindingen van de Onderwijsinspectie lijken deze verwachtingen te bevestigen.  
Interessant is daarbij dat bepaalde kenmerken van het daltononderwijs, zoals de specifieke aandacht 
voor structurele kwaliteitscontrole door collega´s van andere daltonscholen (de ´visitatie´ - zie hiervoor 
Nederlandse Dalton Vereniging, 2008b), doelgerichte scholing van leerkrachten en de opkomst van de 
daltoncoördinator in veel daltonscholen (De Haan, 2008b) overeen komen met ontwikkelingen in de 
onderwijsinnovatie zoals aandacht voor professionalisering van leraren, gedeeld leiderschap en 
systematische evaluatie.  
 
De kwaliteit van daltonscholen enerzijds en de aanwezigheid van verbeteringsactiviteiten in die 
scholen anderzijds doen vermoeden dat schoolverbetering in het daltononderwijs plaatsvindt op een 
wijze die aansluit op huidige inzichten in processen van schoolverbetering. Deze veronderstelling 
vormt de aanleiding voor dit onderzoek. 
 
 
1.1 Onderzoeksvragen 
 
Het is voor daltonscholen van belang om te weten in hoeverre een bepaald niveau van 
daltononderwijs resulteert in hogere onderwijsresultaten en indien dit het geval is, welke activiteiten er 
nodig zijn om een dergelijk niveau van daltononderwijs te realiseren. Voor reguliere basisscholen 
kunnen deze inzichten van belang zijn bij de afweging om sterke elementen van het daltononderwijs 
over te nemen, of zich te transformeren tot daltonschool.  
Daarnaast is het vanuit wetenschappelijk perspectief van belang om juist langs empirische weg deze 
probleemstelling te onderzoeken, teneinde hiermee bij te dragen aan kennis en inzicht op het gebied 
van effectieve schoolverbetering en daltononderwijs. 
 
Op grond van het voorgaande zijn voor deze studie de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
1 Welke schoolverbeteringsactiviteiten gaan gepaard met een hoger niveau van 
 daltononderwijs? 
 
2 Gaat een hoger niveau van daltononderwijs gepaard met een positiever oordeel van de 
 onderwijsinspectie over onderwijsopbrengsten en onderwijsleerprocessen? 
 
Met het beantwoorden van deze twee onderzoeksvragen wordt beoogd langs empirische weg vast te 
stellen of de wijze waarop schoolverbeteringsprocessen verlopen in daltonscholen, aantoonbaar 
samenhangt met het gerealiseerde niveau van daltononderwijs én of het inspectieoordeel van 
daltonscholen samenhangt met het daltonschool-zijn. 
 
Bij het opzetten van het onderzoek zijn de volgende subdoelen richtinggevend: 
a. Kennis en inzicht verkrijgen in de praktijk van het daltononderwijs. 
b. Kennis en inzicht verkrijgen in het schoolverbeteringsproces van daltonscholen. 
c. De samenhang benoemen tussen activiteiten op het gebied van schoolverbetering en de mate 
waarin daltononderwijs is gerealiseerd. 
d. De samenhang benoemen tussen activiteiten van daltonscholen en de beoordeling van de 
onderwijsinspectie van deze scholen. 
 
 
1.2 Indeling van dit proefschrift 
 
De aanleiding voor dit onderzoek is dat er steeds meer daltonscholen bijkomen en dat volgens de 
onderwijsinspectie daltonscholen voldoende onderwijskwaliteit en -resultaten laten zien. 
Daltononderwijs lijkt een succesvolle vorm van onderwijsvernieuwing te zijn, wat de vraag oproept 
welke factoren bijdragen aan het succesvol invoeren van daltononderwijs en of het daltononderwijs de 
reden is dat daltonscholen door de onderwijsinspectie voldoende positief worden beoordeeld. Vanuit 
deze problematiek zijn twee onderzoeksvragen voortgekomen.  
Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, betreffende activiteiten die scholen - in het 
algemeen - (zouden moeten) ondernemen in het kader van schoolverbetering, wordt aangesloten op 
eerder verworven wetenschappelijke inzichten op het gebied van School Improvement Research. 
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Vervolgens worden deze inzichten in verband gebracht met kennis over het daltononderwijs en de 
wijze waarop deze specifieke vorm van onderwijsvernieuwing wordt ingevoerd en onderhouden.  
Ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag, of het niveau van daltononderwijs in een school 
specifiek van invloed is op de beoordeling van onderwijsopbrengsten en onderwijsleerprocessen, zal 
worden nagegaan wat de kenmerken van daltononderwijs zijn, of en op welke wijze deze in niveaus 
kunnen worden ondergebracht en in hoeverre deze niveaus samenhangen met het inspectieoordeel.  
 
Ter introductie wordt in hoofdstuk 2 het daltononderwijs als centraal object van onderzoek nader 
uitgewerkt en worden de begrippen daltononderwijs en daltonontwikkeling, als specifieke vorm van 
een schoolverbeteringsproces, gedefinieerd. Na een beschrijving van het daltononderwijs in 
Nederland, gebaseerd op het tijdvak 2007 - 2011 waarin dit onderzoek is uitgevoerd en toegespitst op 
de spreiding van scholen en beoordeling van het daltononderwijs door de onderwijsinspectie, wordt 
ingegaan op het ontstaan en de pedagogische onderbouwing van het daltononderwijs. Hierbij wordt 
gerefereerd aan de reformpedagogiek en de rol van Helen Parkhurst als grondlegster. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een oriëntatie op de wijze waarop scholen zich als daltonschool ontwikkelen.  
Na deze verkenning van het onderzoeksgebied volgt in de hoofdstukken 3 t/m 7 een beschrijving van 
het feitelijke onderzoekstraject. 
 
Hoofdstuk 3 en 4 betreffen het literatuuronderzoek op het gebied van daltononderwijs respectievelijk 
schoolverbetering.  
Hoofdstuk 3 omvat de verantwoording van bronnenselectie, analyse en resultaten ten behoeve van 
het literatuuronderzoek naar kenmerken van daltononderwijs en kenmerken van daltonontwikkeling. 
De opbrengsten uit de literatuuranalyse zijn geoptimaliseerd na beoordeling door een 
deskundigenpanel. Vervolgens zijn de uitkomsten van het literatuuronderzoek geïntegreerd in een 
ideaaltypische beschrijving van daltononderwijs.  
In het daltonwerkveld wordt het begrip daltonontwikkeling gebruikt als verwijzing naar het proces 
gericht op de realisatie van daltononderwijs. Daarom zijn in hoofdstuk 3 tevens kenmerken van 
daltonontwikkeling geïnventariseerd.  
In hoofdstuk 4 wordt daltonontwikkeling als onderzoeksthema in een wetenschappelijke context 
geplaatst. Ontwikkeling van scholen tot daltonschool, ofwel het realisatieproces van daltononderwijs, 
wordt hier opgevat als vorm van schoolverbetering en past daarmee in de context van het 
onderzoeksdomein ´school improvement´. Vanuit dit onderzoeksdomein worden negen 
uitgangspunten aangereikt die bijdragen aan succesvolle schoolverbetering. Deze uitgangspunten, als 
theoretisch kader ten behoeve van deze studie, worden in het eerste deel van hoofdstuk 4 nader 
toegelicht vanuit de theorie en vanuit onderzoeksresultaten. In het tweede deel van hoofdstuk 4 
worden de kenmerken van daltonontwikkeling vergeleken met elementen van de negen 
uitgangspunten, waarbij duidelijk wordt dat daltonontwikkeling een specifieke vorm is van 
schoolverbetering. Dit resultaat maakt het verantwoord om bij de instrumentconstructie gebruik te 
maken van bronnen op het gebied van schoolverbetering. 
 
Ín hoofdstuk 5 zijn de instrumentconstructie, de organisatie en het verloop van het empirisch deel van 
het onderzoek beschreven. Na een uiteenzetting van de opzet van het onderzoek wordt ingegaan op 
kenmerken van de onderzoekspopulatie en de scholen in de steekproef. Vervolgens is toegelicht hoe 
de respectievelijke onderzoeksinstrumenten voor daltononderwijs en schoolverbetering tot stand zijn 
gekomen. Activiteiten op het gebied van schoolverbetering zijn onderzocht met behulp van een 
enquête onder het management van daltonscholen. Gegevens over activiteiten op het gebied van 
daltononderwijs zijn verkregen met behulp van drie vormen van dataverzameling: observaties in de 
praktijk, interviews met leerkrachten en een door leerkrachten in te vullen vragenlijst. 
 
In hoofdstuk 6 worden de resultaten uit dit onderzoek gepresenteerd. Na een beknopte toelichting op 
de ordening van ingekomen data volgt de bespreking van de psychometrische kwaliteit van de 
schalen in het onderzoeksinstrument. Daarna wordt ingegaan op het resultaat van de structurele 
modelanalyse; een model waaruit blijkt dat het niveau van daltononderwijs in een school niet zozeer 
het gevolg, maar eerder de aanleiding is voor het schoolverbeteringsproces. Duidelijk wordt dat 
factoren als ondersteuning door de schoolleiding, aspecten van de schoolcultuur en gerichtheid op het 
verbeteren van leerkrachtvaardigheden hierbij een rol spelen. In het model wordt daltononderwijs 
bepaald door de mate waarin leerlingen gelegenheid krijgen om met mede-leerlingen te werken, eigen 
initiatief te tonen en inbreng te hebben in het doel en/of proces van instructie- en groepsactiviteiten. 
Vervolgens wordt het model voor daltononderwijs en schoolverbetering uitgebreid met 
onderwijskwaliteit als derde factor. Hiermee wordt het verband vastgesteld tussen gerealiseerd 
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daltononderwijs, het schoolverbeteringsproces en de beoordeling van de opbrengsten en 
kwaliteitskenmerken van een school door de inspectie van het onderwijs. Uit dit model blijkt dat als 
scholen actief werken aan het verbeteren van daltononderwijs, dit een positief effect heeft op de 
onderwijsopbrengsten en kwaliteit van het onderwijsproces. 
 
Hoofdstuk 7 biedt een overzicht en verantwoording van de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek. 
Gerangschikt per subdoel, zoals gesteld in paragraaf 1.1, worden de respectievelijke opbrengsten 
besproken en tevens beide onderzoeksvragen beantwoord. Ook worden de opzet van het 
onderzoeksprogramma en gehanteerde methodieken besproken, gevolgd door een oriëntatie op de 
consequenties die aan dit onderzoek verbonden kunnen worden. 
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Hoofdstuk 2 Daltononderwijs 
 
Inleiding 
 
Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in het daltononderwijs vanuit het perspectief van 
onderwijsinnovatie, in het bijzonder het onderzoeksdomein van schoolverbetering. Begrip van de 
onderwerpen die hier centraal staan, namelijk daltononderwijs en de realisatie ervan, is noodzakelijk 
om een referentiekader te creëren dat richtinggevend is voor nader onderzoek.  
Deze begripsafbakening komt in dit hoofdstuk aan de orde. Eerst wordt ingegaan op enkele 
kengetallen, zoals aantallen, onderwijsniveaus, behaalde onderwijsresultaten en aanwezigheid van 
daltonscholen op nationale en internationale schaal. Daarna wordt de oorsprong van het 
daltononderwijs toegelicht, gevolgd door een uiteenzetting van enkele belangrijke kenmerken. 
Hiermee wordt het mogelijk om een definitie van het begrip daltononderwijs te presenteren.  
Vervolgens wordt onderzocht of het proces van realisatie, ofwel invoering en borging van 
daltononderwijs onder een specifieke term bekend staat en in hoeverre deze term adequaat is. Op 
grond hiervan zal een definitie van het begrip daltonontwikkeling worden voorgesteld. 
Met de geformuleerde inzichten in dit hoofdstuk kan de aanzet worden gegeven tot het 
literatuuronderzoek.  
 
 
2.1 Daltononderwijs in Nederland 
 
Gedurende het eerste decennium na het ontstaan omstreeks 1920 genoot daltononderwijs mondiale 
belangstelling. Gemeld wordt de opkomst van daltonscholen in Groot-Brittannië, Japan, Rusland en in 
mindere mate in China en andere delen van het Verenigd Koninkrijk (Van der Ploeg, 2013), maar 
vanaf de jaren ´30 “loopt de belangstelling voor ´progressive education´ en het daltononderwijs in het 
bijzonder, wereldwijd terug” (Berends, 2011b).  
Aan het begin van de 21

e
 eeuw zijn er buiten Europa nog enkele daltonscholen in Australië, de 

Verenigde Staten en Japan. Het gaat hier overigens om slechts één of enkele scholen per land. 
Vanuit Suriname zijn sinds enkele jaren contacten met Nederland om de invoering van 
daltononderwijs te onderzoeken, tot op heden zonder resultaat. Binnen Europa worden op zeer 
beperkte schaal daltonscholen aangetroffen in Rusland en Noorwegen. In Oostenrijk, Duitsland en 
België bestaat verhoogde interesse voor het daltononderwijs, maar dit heeft nog niet geleid tot 
georganiseerde activiteiten op het gebied van definiëring, uitwisseling of scholing. De stand van zaken 
in Tsjechië vormt wat dat betreft een uitzondering. In en om de plaats Brno is het aantal daltonscholen 
de laatste jaren aanzienlijk toegenomen tot enkele tientallen. Ook is daar een landelijke vereniging 
opgericht en worden met ondersteuning van Nederlandse daltonadviseurs regelmatig 
scholingsactiviteiten voor leerkrachten gehouden (Röhner & Wenke, 2002; Jansen & De Haan, 2005; 
Pinckaers, 2007).  
Verreweg de meeste daltonscholen bevinden zich in Nederland.  
 
Op 1 oktober 2008 vermeldt de website van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) de volgende 
ledenaantallen: 323 scholen in het basisonderwijs, 22 scholen voor voortgezet onderwijs en 18 HBO-
instellingen (Nederlandse Dalton Vereniging, 2008c). Per 1 september 2011 is het aantal basisscholen 
gestegen naar 377 (Nederlandse Dalton Vereniging, 2011b). De NDV onderscheidt lidscholen en 
aspirant lidscholen, met als criterium dat het algemeen bestuur van de NDV aan aspirant lidscholen 
nog geen licentie als erkende daltonschool heeft toegekend.  
De beschikbaarheid en toegankelijkheid van een grote groep daltonscholen is het voornaamste 
argument om dit onderzoek toe te spitsen op de Nederlandse situatie.  
Hoewel op inhoudelijk niveau geen onderscheid bestaat tussen daltonscholen in het basis- of in het 
voortgezet onderwijs (Nederlandse Dalton Vereniging, 2008a), is deze studie vooral gericht op de 
daltonbasisscholen. Niet alleen is op dit onderwijsniveau een opvallende groei te zien in ledenaantal 
(Berwald, 2007), maar ook is het aantal scholen een veelvoud van het aantal in het voortgezet 
daltononderwijs. Door zijn numerieke omvang biedt de basisschoolpopulatie een grotere kans op het 
verkrijgen van betekenisvolle bevindingen. 
Daarnaast wordt vanuit de NDV, mede door diezelfde groei, sinds enige jaren nadrukkelijk aandacht 
besteed aan structurele vormen van kwaliteitszorg, zoals het visiteren en evalueren van beginnende 
en gevorderde daltonscholen. Bovendien is anno 2008 het officiële verenigingsstandpunt elk kind 
daltononderwijs te gunnen (Nederlandse Dalton Vereniging, 2008d). Met dit standpunt veronderstelt 
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de NDV dat meer scholen op den duur voor daltononderwijs zullen kiezen en daarbij gebruik willen 
maken van de voordelen van dit onderwijstype. Juist daarom is het van belang om inzicht te krijgen in 
factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van het daltononderwijs op basisscholen en die mogelijk 
toepasbaar zijn bij schoolverbeteringsactiviteiten van niet-daltonscholen in het Nederlands 
basisonderwijs (Nederlandse Dalton Vereniging, 2008d).  
Daltononderwijs wordt in Nederland voornamelijk aangeboden op het niveau van basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs. Daarnaast biedt een aantal pabo-instellingen (hbo-opleidingen voor leraren 
primair onderwijs) specialisatieprogramma´s aan, waarmee studenten het certificaat voor daltonleraar 
kunnen behalen. Men streeft er naar deze trajecten zoveel mogelijk volgens de uitgangspunten van 
het daltononderwijs te realiseren. In die zin is er in het hbo-onderwijs ook sprake van daltononderwijs. 
Alle scholen en opleidingsinstituten die werken volgens de uitgangspunten van het daltononderwijs, 
zijn aangesloten bij de NDV. 
 
 
2.2 Kwaliteit en resultaten van daltononderwijs 
 
In hoofdstuk 1 is gesteld dat daltonbasisscholen naar het oordeel van de onderwijsinspectie zorgen 
voor voldoende onderwijskwaliteit en opbrengsten. Dat gegeven wordt in deze paragraaf nader 
uitgewerkt, waarbij gebruik is gemaakt van de verslagen van de Inspectie van het Onderwijs omtrent 
de toestand van het onderwijs gedurende de periode 2002 - 2010.  
In relatie tot de beoordeling van daltonscholen zijn in de jaargangen 2002, 2006/2007, 2008/2009 en 
2009/2010 de volgende fragmenten aangetroffen:  
 
a. Uit Het Onderwijsverslag over het jaar 2002: 
“De onderwijskwaliteit op daltonscholen, jenaplanscholen, montessorischolen en vrije scholen loopt 
sterk uiteen. Daltonscholen komen beter uit de bus dan andere traditionele vernieuwingsscholen. Zij 
scoren op verschillende kwaliteitskenmerken (doorgaande lijn in het leerstofaanbod, uitdaging in het 
pedagogisch klimaat, afstemming van de lessen op verschillen tussen leerlingen, kwaliteitszorg en 
professionalisering) ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Een verklaring voor de voorsprong van 
daltonscholen kan zijn dat op veel van deze scholen een goede balans is gevonden tussen 
leerlinggericht en leraargestuurd onderwijs” (Inspectie van het Onderwijs, 2003). 
 
b. Uit De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2006/2007: 

“Van 1998 tot en met 2002 ... en van 2003 tot en met 2007 ... voerde de inspectie op alle basisscholen 
een periodiek kwaliteitsonderzoek uit ... om ontwikkelingen in het onderwijs over langere tijd te 
signaleren.” “De inspectie beoordeelt niet alleen hoe leerlingen aan het eind van de basisschool 
presteren, maar ook welke prestaties ze tijdens hun schoolperiode behalen” (Inspectie van het 
Onderwijs, 2008, pp. 49).  
“[De inspectie] kan ... verschillende categorieën basisscholen met elkaar vergelijken ... Onder 
islamitische en vrije scholen zijn relatief veel (zeer) zwakke scholen te vinden. In mindere mate geldt 
dit ook voor jenaplan- en montessorischolen. De kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen 
is op montessorischolen gemiddeld hoger dan op de gemiddelde Nederlandse basisschool en ook 
hoger dan op jenaplanscholen, daltonscholen en vrije scholen” (Inspectie van het Onderwijs, 2008, pp. 
50). 
 
Tabel 1 toont een overzicht van de algemene beoordeling van scholen door de onderwijsinspectie. 
Daltonscholen vertonen ten opzichte van het landelijk gemiddelde een gunstiger beeld voor wat betreft 
het aantal zwakke en voldoende scholen. Het aantal zeer zwakke scholen is bij dalton iets lager dan 
het landelijk gemiddelde. 
 

Tabel 1 
Percentages zeer zwakke en zwakke islamitische scholen en conceptscholen 

 
oordeel landelijk islamitisch dalton jenaplan montessori vrije school 

Zeer zwak 1,4 12,8 1,9 5,6 3,2 16,7 

Zwak 9,2 35,9 7,5 16,0 12,1 43,8 

Voldoende 89,4 51,3 90,6 78,5 84,7 39,6 

(bron: Inspectie van het Onderwijs, 2008, pp. 51, tabel 3.2b) 
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Tabel 2 toont een overzicht van de beoordeling van de opbrengsten van scholen door de 
onderwijsinspectie. Het percentage daltonscholen dat voldoende opbrengsten laat zien, ligt lager dan 
het landelijk gemiddelde, maar valt positiever uit dan de overige vermelde schooltypen.  
 
Tabel 2 
Percentages opbrengsten islamitische scholen en conceptscholen 

 
De gemiddelde prestaties van leerlingen aan het einde van de schoolperiode hebben tenminste het 
niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

oordeel landelijk islamitisch dalton jenaplan montessori vrije school 

Onbekend 5 32 6 14 20 72 

Onvoldoende 5 2 6 9 4 7 

Voldoende 90 66 88 77 75 21 

(bron: Inspectie van het Onderwijs, 2008, pp. 52, tabel 3.2c) 

 
In figuur 1 zijn zeven kwaliteitskenmerken van scholen met elkaar vergeleken. Daltonscholen scoren 
bij vijf kenmerken positief, gevolgd door montessorischolen die bij drie kenmerken een positief beeld 
laten zien. Daltonscholen laten een negatieve score zien op het gebied van leerlingzorg en 
onderwijstijd. 
 
 

 
 
Figuur 1. Overzicht z-scores islamitische scholen en conceptscholen op kwaliteitskenmerken. 
(bron: Inspectie van het Onderwijs, 2008, pp. 52, figuur 3.2a) 
 

 
c. Uit De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2008/2009: 
“De meeste scholen met een specifiek didactisch concept leveren voldoende kwaliteit. Het percentage 
zwakke en zeer zwakke scholen is relatief groot bij de vrije scholen, maar ze verbeteren zich sterk ten 
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opzichte van het schooljaar 2006/2007 ... Ook jenaplan- en montessorischolen zijn minder vaak zwak 
of zeer zwak dan twee jaar geleden. De arrangementen van de montessorischolen wijken niet meer af 
van het landelijk beeld. Daltonscholen wijken nog altijd iets af van het landelijk beeld” (Inspectie van 
het Onderwijs, 2010, pp. 37). 
De percentages in tabel 3 maken duidelijk dat daltonscholen zwakker zijn beoordeeld ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde. 

 
Tabel 3 
Percentages toezichtarrangementen naar didactisch concept per 1 januari 2010 

 
oordeel landelijk dalton jenaplan montessori vrije school 

Zeer zwak 1,3 2,9 2,8 1,7 2,8 

Zwak 5,9 6,5 9,1 5,8 12,7 

Basis 92,8 90,6 88,1 92,5 84,5 

(bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010, pp. 37, figuur 2.1f) 

 

d. Uit De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2009/2010: 

“Anders dan in voorgaande jaren verschilt de kwaliteit van het onderwijs van scholen met een 
specifiek didactisch concept nauwelijks meer van het landelijk beeld. Vooral de vrije scholen hebben 
zich sterk verbeterd” (Inspectie van het Onderwijs, 2011, pp. 35). 

 
Tabel 4 
Percentages toezichtarrangementen naar didactisch concept per 1 september 2010 

 
oordeel landelijk dalton jenaplan montessori vrije school 

Zeer zwak 1,0 1,2 0,7 0,0 1,5 

Zwak 6,0 6,1 6,8 7,1 7,2 

Basis 93,0 92,7 92,5 92,9 91,3 

(bron: Inspectie van het Onderwijs, 2011, pp. 35, figuur 2.1e) 

 

 
In het jaarverslag van het verenigingsjaar 2010 meldt de NDV overleg te hebben gevoerd met de 
Inspectie van het Onderwijs: “Als speerpunt is genoemd aandacht te besteden aan de scholen die van 
de inspectie het predikaat ´zwakke´ en ´zeer zwakke´ scholen hebben gekregen ... De NDV heeft haar 
ledenbestand aangeboden aan de inspectie om er voor te zorgen dat in het jaarverslag van de 
inspectie de juiste aantallen worden gehanteerd. Voor onze vereniging is het van belang dat de 
inspectie werkt met de aantallen daltonscholen die door de NDV zijn voorzien van een licentie. Als van 
dit aantal scholen het percentage zwakke of zeer zwakke scholen wordt berekend, dan had dit tot een 
voor ons meer positieve uitslag geleid. Voor het jaarverslag 2010 van de inspectie worden voor het 
eerst onze cijfers gebruikt” (Nederlandse Dalton Vereniging, 2011a). 
In een bijlage bij het jaarverslag 2010 (Tabel 5) heeft de NDV na intern onderzoek de percentages 
bijgesteld. 

 
Tabel 5 
Bijgestelde percentages toezichtarrangement daltonscholen per 1 januari 2011 

 
oordeel per 1 september 2010 per 1 januari 2011 landelijk 

Zeer zwak 1,2 0,4 1,0 

Zwak 6,1 2,8 6,0 

Basis 92,7 96,8 93,0 

(bron: Nederlandse Dalton Vereniging, 2011b, bijlage ´Arrangementen daltonscholen´) 

 
 
Uit analyse komt naar voren dat in het schooljaar 2002/2003 de kwaliteit van het daltonbasisonderwijs 
hoger is dan de landelijk gemiddelde kwaliteit. Dit geldt eveneens voor het schooljaar 2006/2007. 
Waar in datzelfde schooljaar 90% van de basisscholen aan het einde van de schoolperiode een 
voldoende gemiddeld prestatieniveau van de leerlingen laat zien, geldt dit voor 88% van alle 
daltonscholen. In vergelijking met jenaplan-, montessori- en vrije scholen en het landelijk gemiddelde 
doen daltonscholen het vooral beter op het gebied van leerstofaanbod en stimulerend klimaat. 
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Evenals van montessorischolen is de instructie van daltonscholen als beter beoordeeld dan het 
landelijk gemiddelde.  
Voor het schooljaar 2008/2009 merkt de inspectie van het onderwijs op dat het percentage zeer 
zwakke daltonscholen lager is geworden ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het percentage 
daltonscholen dat voldoende scoort, is ongewijzigd gebleven. Op het gebied van kwaliteitskenmerken 
presteren daltonscholen aanzienlijk beter dan andere schooltypen. 
In het schooljaar 2009/2010 vertoont het daltononderwijs een verdeling van voldoende en zwakke 
scholen die het landelijk gemiddelde benadert en min of meer gelijk is aan die van andere 
vernieuwingsscholen. Na correctie door de NDV lijken de uitkomsten gunstiger dan de landelijke 
percentages. 
 
Bovenstaande analyse laat zien, dat de percentages voldoende en zwakke daltonscholen gedurende 
de laatste tien jaar redelijk stabiel zijn gebleven, waarbij in meer recente jaren een lichte stijging valt te 
zien. Daar staat tegenover dat landelijke percentages in de loop der jaren zijn verbeterd, waardoor de 
positieve beoordeling van het daltononderwijs minder opvallend is geworden.  
De conclusie is dat de kwaliteit en de opbrengsten van het daltononderwijs in de periode 2002 - 2010 
overwegend voldoende zijn geweest, maar dat deze beoordeling door verbeteringen bij andere 
basisscholen steeds meer tot het gemiddelde beeld is gaan behoren. 
 
 
2.3 De oorsprong van het daltononderwijs 
 
Het daltononderwijs wordt wel gerangschikt onder de alternatieve scholen (Lagerweij, 1987a), soms 
ook aangeduid met de Nieuwe Schoolbeweging (Imelman & Meijer, 1986; Van der Meer & Bergman, 
1979). Sinds het basisonderwijs in 1985 als onderwijsvernieuwing is ingevoerd, wordt daltononderwijs 
tot het traditioneel vernieuwingsonderwijs gerekend, evenals montessorionderwijs, jenaplanonderwijs, 
de vrije schoolbeweging en het freinetonderwijs (Ahlers & Vreugdenhil, 2003; Bakker, Noordman & 
Rietveld - van Wingerd, 2006; Imelman & Meijer, 1986; Van Kemenade et al., 1987). Deze en andere 
scholen voor onderwijsvernieuwing zijn via hun onderwijsvereniging vertegenwoordigd in de 
koepelorganisatie Netwerk Samenwerkingsverband van Organisaties voor Onderwijsvernieuwing, het 
SOVO (Boes, 2007).  
Onderwijsvernieuwingsscholen hebben met elkaar gemeen dat hun levensbeschouwelijke en 
pedagogisch-onderwijskundige uitgangspunten grotendeels geworteld zijn in de reformpedagogiek 
(Bakker, Noordman & Rietveld - van Wingerd, 2006; Gommer, 1998; Imelman & Meijer, 1986; Van 
Kemenade et al., 1987). Vanaf de tweede helft van de 19

e
 eeuw groeide in West-Europa en de 

Verenigde Staten het besef dat het onderwijs te formalistisch was en eenzijdig intellectueel gericht. Dit 
gaf aanzet tot de ontwikkeling van een geheel andere, pedagogisch georiënteerde kijk op onderwijs. 
Deze pedagogische denkwijze is weliswaar vaak onder één noemer met ´reformbeweging´ aangeduid, 
maar omvat in feite een verzameling van uiteenlopende pedagogische en didactische ideeën. 
Kenmerken van de reformpedagogiek zijn: 
- Pedocentrisme: het kind staat centraal en moet worden gerespecteerd. Hierbij dient de leerstof 
aangepast te worden aan het kind en niet andersom. De leerstof moet aansluiten bij de leef- en 
belevingswereld van het kind. Kinderen hebben een eigen inbreng in het onderwijs en de mogelijkheid 
om op hun eigen manier door de leerstof te gaan (een meer individuele aanpak). 
- De actieve school: kinderen moeten niet meer alleen maar passief luisteren naar wat de leerkracht 
vertelt, maar juist actief bezig zijn met de leerstof. Leren door doen wordt belangrijk: activerend 
onderwijs, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid.  
- Totaliteitsonderwijs: schoolvakken moeten zoveel mogelijk met elkaar in verband worden gebracht 
(thematisch, vakoverschrijdend onderwijs), in plaats van een indeling in allerlei losse, niet aan elkaar 
gerelateerde, vakken. Naast intellectuele vakken is er ook aandacht voor creativiteit, lichamelijke 
opvoeding en sociale vorming (vorming van hoofd, hart en hand).  
Daarnaast is door reformpedagogen aandacht gevraagd voor: opheffen van scheiding tussen de 
school en de maatschappij; streven naar een vertrouwensrelatie tussen leraar en leerlingen; en 
gerichtheid op het individuele kind in al zijn facetten in een sociale samenleving (Bakker, Noordman & 
Rietveld - van Wingerden, 2006; Gommer, 1998; Imelman & Meijer, 1986; Van Kemenade et al., 
1987).  
 
Het daltononderwijs is aan het begin van de 20

e
 eeuw in de Verenigde Staten ontwikkeld door Helen 

Parkhurst (1886 - 1973). Parkhurst ziet zich in haar onderwijspraktijk geconfronteerd met problemen  
met betrekking tot de motivatie en betrokkenheid van leerlingen en de praktische organisatie van het 
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onderwijs (Berends, 2011b; Janssen, 1996; Van der Ploeg, 2010; Wenke & Röhner, 2001) en bedenkt 
daarvoor oplossingen waarmee zij aansluit bij de kenmerken van de reformpedagogiek. Ook bij haar 
staat het kindgerichte onderwijs centraal (Hölscher, Van der Meer & Zweers, 1979). 
Aanvankelijk duidt Parkhurst haar onderwijs aan met de term ´Laboratory Plan´ - naar het idee om 
leerlingen in een “educational laboratory” te laten werken en ervaringen op te doen -, maar deze 
aanduiding leidt tot onwenselijke associaties met het begrip laboratorium. Als met financiële hulp van 
een bevriende relatie het onderwijs op een middelbare school in het plaatsje Dalton wordt 
gereorganiseerd volgens de ideeën van Parkhurst, neemt zij bij wijze van waardering de naam Dalton 
Laboratory Plan in gebruik (Berends, 2011b; Janssen, 1996; Meijer, 1986). Uiteindelijk verdwijnt het 
woord laboratory helemaal uit het zicht. 
Parkhurst ontwikkelt een aanpak waarbij zij de leerlingen betrekt bij verschillende zaken die in de 
school moeten gebeuren, zoals de aankleding van het schoolgebouw en het inrichten van 
werkhoeken. Ook maakt ze met de kinderen afspraken over de onderwijsactiviteiten die zij die week 
willen doen en zorgt ze ervoor dat de leerlingen elkaar onderling kunnen helpen bij het uitvoeren van 
deze activiteiten. Hierdoor verdwijnt het ´wachten-op-de-lerares´, terwijl Parkhurst als leerkracht zelf 
haar handen vrij krijgt om een bepaald groepje leerlingen uitleg en hulp te geven. Hierdoor nemen 
motivatie en betrokkenheid van de leerlingen toe en verbeteren de leerprestaties (Berends, 2011a; De 
Haan, 2003; Van der Ploeg, 2010).  
In 1914 komt Parkhurst in contact met Maria Montessori, wat zal uitgroeien tot collegiale 
samenwerking. Montessori was een Italiaanse arts (1877 - 1952), die door haar werk met geestelijk 
gehandicapte kinderen zich ging verdiepen in onderwijs en tenslotte als hoogleraar in de antropologie 
met haar boek ´De Montessori Methode´ de basis legde voor het montessori-onderwijs (Imelman & 
Meijer, 1986; Van der Meer & Bergman, 1979). Evenals Montessori vindt Parkhurst dat “...de leerling 
zelf [leert], als hij de gelegenheid maar krijgt. Wat hij nodig heeft zijn leerzame taken en de vrijheid om 
aan de taken te werken. ... Werken leerlingen zelfstandig aan taken, dan komen motivatie, 
concentratie en discipline vanzelf” (Van der Ploeg, 2010). Montessori stelt Parkhurst aan als haar 
vertegenwoordigster in Amerika. Terwijl Parkhurst het montessori-onderwijs demonstreert, groeit bij 
haar het besef dat haar opvattingen en die van Montessori te sterk van elkaar verschillen (Janssen, 
1996; Berends, 2011b). Popp merkt in dit verband op dat Parkhurst “afkerig [was] van dogmatisch 
denken in systemen, daar zij heel goed besefte, dat de wetenschap en de wereld veranderen. Dan 
moet het onderwijs méé veranderen en dat is bij een vastliggend systeem niet mogelijk” (Popp, 1995). 
Na enkele jaren beëindigt Helen Parkhurst de samenwerking met Maria Montessori en vervolgt zij 
haar eigen experimenten. 
 
Volgens Van der Ploeg is het Dalton Plan geen variant op de Methode Montessori. Hij toont aan dat 
de oorspronkelijke ideeën van Parkhurst al grotendeels waren uitgekristalliseerd, voordat zij 
Montessori ontmoette (Van der Ploeg, 2010). Vanuit drie invalshoeken wijst Van der Ploeg op de 
verschillen tussen de Methode Montessori en het Dalton Plan: 
 
a. zelf werken aan taken of met materialen 
- Bij Montessori nodigt het materiaal de leerlingen als het ware uit om het te gaan gebruiken en ervan 
te leren. Bij Parkhurst (dalton) is een ´interest pocket´ - een stukje inleidende tekst - aan de taak 
toegevoegd, bedoeld om de leerling voor de betreffende taak te interesseren en te motiveren met de 
taak aan het werk te gaan. Parkhurst opteert niet het leerplan te willen veranderen, maar realiseert 
zich dat leerlingen gestimuleerd moeten worden om de verplichte onderdelen ervan tot zich te nemen. 
- Montessori ziet de aard en inhoud van een activiteit als motivator voor de leerling; Parkhurst 
motiveert de leerling door hem zelf verantwoordelijk te laten zijn voor het succesvol werken aan een 
activiteit. De leerling moet de taak gaan beschouwen als zijn eigen werk. Parkhurst maakt dit concreet 
door te spreken van een ´assignment´, ofwel een contract (Janssen, 1996; Van der Ploeg, 2010). Het 
- voor de leerling - onweerstaanbare element “...is the idea of a contract, and the fact that he is in the 
role of voluntary agent to carry it out” (Parkhurst, 1922; Van der Ploeg, 2010). 
- Montessori gaat er vanuit dat haar materialen zelfcorrigerend zijn en het duidelijk is wanneer de 
activiteit eindigt. De taken van Parkhurst vragen om correctie en feedback en maken dat de leerling 
hiervoor afhankelijk blijft van de leerkracht. Van der Ploeg (2010) merkt op dat Parkhurst weliswaar 
meer onafhankelijkheid v de leerling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
voor ogen staat, maar dit in haar praktijkvoorbeelden niet laat zien. 
 
b. zelf kiezen van taken of materialen 
- Zowel bij Montessori als bij Parkhurst mogen kinderen zelf materialen of taken kiezen. Bij de 
Methode Montessori wordt de leerling van nature aangetrokken tot materiaal waar hij aan toe is.  
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Parkhurst gaat het er niet om of een activiteit wel of niet past bij een kind, maar stelt juist het kiezen 
van die activiteit centraal. Volgens het Dalton Plan draagt het zelf kunnen kiezen bij aan de 
motivatie,concentratie en discipline van de leerling en oefent de leerling tegelijk vaardigheden zoals 
plannen van werkzaamheden en tijd en het leren omgaan met verantwoordelijkheid (Van der Ploeg, 
2010). 
 
c. de rol van de leerkracht 
- In beide typen onderwijs wordt de nadruk gelegd op de begeleidende en faciliterende rol van de 
leerkracht. Het leren wordt aan de leerlingen overgelaten, aldus Van der Ploeg (2010).  
De montessori-leerkracht biedt materialen en begeleiding op het moment dat een leerling hier direct of 
indirect om vraagt. Door observatie stelt zij vast waarmee welke leerling geholpen moet worden. Uitleg 
van nieuwe leerstof en materialen gebeurt volgens strikte aanwijzigen van de Methode aan individuele 
of kleine groepjes leerlingen.  
De leerkracht in het daltononderwijs echter stelt - soms samen met collega´s - de taken samen en 
biedt ze aan in klassikale bijeenkomsten, waarbij ook de voortgang en resultaten van het werk met 
leerlingen worden besproken. Als de leerlingen aan het werk zijn, vindt incidenteel begeleiding plaats, 
maar is voortdurende observatie en bijsturing niet nodig (Van der Ploeg, 2010). In het hedendaagse 
daltononderwijs is de taak nog steeds het belangrijkste leermiddel, waarbij de leerkracht ernaar streeft 
de taken zodanig aan te bieden, dat een leerling deze zonder tussenkomst van de leerkracht kan 
uitvoeren. Bovendien worden leerlingen aangemoedigd hun eigen werk te corrigeren en bij vragen of 
problemen andere leerlingen te consulteren (Jansen & De Haan, 2005; Wenke & Röhner, 2001). 
 
Van der Ploeg (2010) stelt vast dat de ideeën van Parkhurst vooral praktisch van aard zijn, dat zij 
efficiënt onderwijs voor ogen heeft. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden, dat daltononderwijs 
een pragmatische onderwijsvorm is met een efficiënte organisatie als voornaamste oogmerk (Meijer, 
1986). Om te komen tot de essentie van het daltononderwijs, moet opgemerkt worden dat Parkhurst 
niet zelf de inhoud van de taken heeft bepaald, maar slechts richtlijnen en voorbeelden geeft waarmee 
leerkrachten op basis van het leerplan van de eigen school taken kunnen ontwikkelen. Zij schrijft in 
Education on the Dalton Plan dat zij de ontwikkeling van creatief talent bij leerkrachten en leerlingen 
voor ogen heeft en niet wil dat haar ideeën als vaststaand plan (“cast-iron scheme”) worden toegepast 
(Parkhurst, 1922). Met haar uitspraak “Dalton is no method, no system. Dalton is an influence” 
(Bakkum, 1953) benoemt zij feitelijk de kern van het daltononderwijs. Bij daltononderwijs gaat het niet 
zozeer om het opvolgen van specifieke richtlijnen, maar eerder om het bieden van een kader dat de 
motivatie voor en stimulans tot leren (opdoen van ervaringen) beïnvloedt. “[Deze invloed] kan 
betekenen: Geef je eigen school de door jou gewenste vorm, met behulp van de taken en gebaseerd 
op de drie principes. Dan is het kader gegeven, de voltooiing niet” (Janssen, 1996).   
Parkhurst vindt dat kinderen op school en in hun eigen leefomgeving moeten kunnen ervaren dat vrij 
zijn (dat wil zeggen: vrij kunnen kiezen), zelfstandig zijn en samen werken bepaald wordt door eigen 
kunnen en door het samenzijn met anderen (Parkhurst, 1922). Dit verwijst naar het spanningsveld 
binnen de school tussen het dienen van het maatschappelijk belang en de opdracht het individu te 
ontwikkelen. Volgens Parkhurst moet er in de onderwijsleersituatie gezocht worden naar evenwicht 
tussen instructie en actief probleemoplossend leren (Berends, 2011b; De Haan, 2003).  
Meijer merkt op dat daltononderwijs geen star systeem is, maar flexibel in toepassing. Zij concludeert 
dat het onderwijs dat Parkhurst voor ogen had, bedoeld moest zijn om “kinderen ... in vrijheid, onder 
eigen verantwoordelijkheid en in samenwerking met anderen, te leren hun eigen problemen op te 
lossen... Onderwijzers moeten hun leerlingen niet de oplossingen en antwoorden geven, maar hen 
door goed gestelde vragen en opdrachten stimuleren zèlf die oplossingen en antwoorden te vinden” 
(Meijer, 1986). Meijer geeft aan dat hierdoor ook in Nederland de interesse ontstond voor 
daltononderwijs (zie ook: Bigot, Diels & Kohnstamm, 1924; Kohnstamm, 1925).  
In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de pedagogische kenmerken van het 
daltononderwijs, zoals deze zich in Nederland hebben ontwikkeld sinds de introductie in 1924. 
 

 
2.4 De pedagogiek van het daltononderwijs 
 
In het daltononderwijs gaat men uit van de overtuiging dat “ieder mens in staat is tot het dragen van 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving ...[als] voorwaarde om goed te kunnen 
functioneren in een democratische samenleving” (Nederlandse Dalton Vereniging, 2005). Met behulp 
van gefaseerde ondersteuning door de leerkracht zijn kinderen in principe in staat om 
verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling. De leerkracht “biedt veiligheid en 
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structuur; een klimaat dat de leerling uitdaagt tot leren. Daardoor krijgt deze de ruimte om zich 
persoonlijk, sociaal en cognitief te ontwikkelen” (Nederlandse Dalton Vereniging, 2005).  
Op basis van deze uitgangspunten kan dalton worden opgevat als een denkwijze, die invloed heeft op 
de keuzes die personen maken op het gebied van onderwijs en opvoeding. Berends en Polhuys 
wijzen op daltononderwijs als inspiratiebron, “van belang bij bewustwording ... en verspreiding van de 
principes in het onderwijs” (Berends & Polhuys, 2011). Die inspiratie halen leerkrachten volgens deze 
auteurs uit de ideeën van Helen Parkhurst, uit ontmoetingen met daltoncollega´s en uit zichzelf, door 
middel van reflectie. “Het proces van voortdurend experimenteren om het onderwijs optimaal af te 
stemmen op de leerbehoeften van kinderen vraagt om een reflectieve leerkracht. Als er iets 
kenmerkend is voor een daltonleerkracht dan is dat ... de wil om over de eigen praktijk na te denken, 
om het nog beter te doen” (Berends & Polhuys, 2011). Hiermee sluiten zij aan op de bevindingen van 
Hattie, die na onderzoek van meer dan 900 meta-analyses op het gebied van onderwijsinterventies 
concludeert dat zichtbaar onderwijzen en leren de sterkste effecten oplevert en stelt dat “what does 
matter is teachers having a mind frame in which they see it as their role to evaluate their effect on 
learning” (Hattie, 2012). Hattie geeft hiermee aan, dat het gaat om de instelling van de leerkracht om 
zichzelf en zijn onderwijs steeds kritisch onder de loep te nemen om zo de beste resultaten bij 
leerlingen te bereiken.  
 
De NDV heeft voor het daltononderwijs in Nederland een eigen interpretatie ontwikkeld, die afwijkt van 
de oorspronkelijke ideeën van Helen Parkhurst (Van der Ploeg, 2010). Parkhurst noemt twee 
principes: vrijheid en samenwerken (Parkhurst, 1922); de NDV is tot 2012 uitgegaan van drie 
principes: vrijheid, samenwerken en zelfstandigheid (Meijer, 1986; Nederlandse Dalton Vereniging, 
2007; 2008e; 2012; Popp, 1995). Volgens Van der Ploeg nam Parkhurst haar principes als 
werkbeginsel, terwijl voor de NDV deze principes als grondstelling zijn genomen. Van der Ploeg 
verklaart dit laatste uit de “Nederlandse geesteshouding die ook tot uiting kwam in politiek, 
maatschappij en cultuur... De interpretatie van het werk van Parkhurst werd hierdoor waarschijnlijk 
beïnvloed” (Van der Ploeg, 2010). 
In dit onderzoek wordt uitgegaan van drie daltonprincipes: vrijheid, samenwerken en zelfstandigheid. 
Vanaf 2012 hanteert de NDV zes kernwaarden om het daltononderwijs te kunnen duiden: vrijheid, 
samenwerking, zelfstandigheid, reflectie, effectiviteit en borging (Wagenaar, 2012). Vanwege de latere 
publicatiedatum is dit gegeven niet bij de opzet van dit onderzoek betrokken.  
De kernwaarden vrijheid, samenwerking en zelfstandigheid richten zich vanuit pedagogisch 
perspectief op de ontwikkeling van kinderen en komen overeen met de drie hierna nader uitgewerkte 
daltonprincipes. De kernwaarden reflectie en effectiviteit, ook wel met doelmatigheid aangeduid 
(Nederlandse Dalton Vereniging, 2012), vormen didactische condities, die met name in het handelen 
van de leraar besloten liggen. Binnen dit onderzoek wordt reflectie benaderd als onderwijsactiviteit en 
effectiviteit als element van schoolverbetering. De kernwaarde borging wordt door de NDV 
voornamelijk op schoolorganisatorisch niveau gehanteerd (Nederlandse Dalton Vereniging, 2012). 
Kenmerken van borging zijn in deze studie onderzocht vanuit het schoolverbeteringsperspectief. 
Het vrijheidspricipe is volgens Parkhurst “the first principle of the Dalton Laboratory Plan. ...Unless a 
pupil is permitted to absorb knowledge at his own rate of speed he will never learn anything 
thoroughly” (Parkhurst, 1922). Parkhurst gaat het hierbij om de psychologische vrijheid van de leerling 
om zelf actief te kunnen zijn, ervaring op te doen (Van der Ploeg, 2010). Vrijheid in het Nederlands 
daltononderwijs betekent vooral keuzevrijheid. Vrijheid om alleen of met anderen te werken, om de 
volgorde en werkduur van je taken te bepalen, om zelf te kiezen welke materialen je nodig hebt of 
waar je gaat zitten (Hölscher, Van der Meer & Zweers, 1979; Janssen, 1996; Meijer, 1986). De 
daltonvereniging spreekt van vrijheid in gebondenheid, bedoelend dat mensen de vrijheid hebben om 
te kiezen en hun leven vorm te geven, maar tegelijk te maken hebben met “grenzen en beperkingen 
aan de ontplooiingskansen en individuele wensen” (Groeneveld, 2007). In meer recente 
daltonliteratuur wordt naast de vrijheid om keuzes te maken ook het accent gelegd op de vrijheid (van 
leerlingen) om “ proefondervindelijk [te] leren ... te experimenteren ... grenzen te verkennen en te 
verleggen” (Berends & Polhuys, 2011). 
Ten aanzien van samenwerking als daltonprincipe maken Wenke en Röhner onderscheid tussen 
pedagogische en didactische samenwerking (Wenke & Röhner, 2001). Bij pedagogische 
samenwerking gaat het om de sociale interactie tussen betrokkenen, door Parkhurst (1922) 
omschreven als “interaction of group life”, communicatieve vaardigheden, respect hebben voor elkaar. 
Volgens Van der Ploeg ging het Parkhurst om het gezamenlijk leven en werken door leerlingen en 
leraren: “ruimte bieden aan wederzijdse afhankelijkheid en verantwoordelijkheid, een door elkaar heen 
leven” (Van der Ploeg, 2010), terwijl bij de NDV vooral de aandacht uitgaat naar het leren 
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samenwerken: “al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar” 
(http://www.dalton.nl; Van der Ploeg, 2010).  
Didactische samenwerking is gericht op het verbeteren van leerresultaten door middel van activiteiten 
waarbij kinderen met anderen werken en leren. Coöperatief leren en interactief afhankelijk leren zijn 
hiervan uitwerkingen (Förrer, Kenter & Veenman, 2000; Van Vugt, 2002). Veel daltonscholen maken 
gebruik van de werkvormen van Kagan (1994) om tot activiteiten op het gebied van samenwerkend 
leren te komen (Berends & Polhuys, 2011). Berends et al. ( 2012) signaleren dat in het 
daltononderwijs het samenwerken steeds meer een verplichtend karakter heeft gekregen, maar dat de 
NDV zijn leden adviseert het samenwerken op functionele wijze te laten plaatsvinden. Het 
samenwerken in het daltononderwijs heeft zich ontwikkeld van een “tweederangsprincipe” (Van der 
Ploeg, 2010) - leren gebeurt op individuele basis en samenwerken betreft het met elkaar kunnen 
omgaan -, tot een “kernwaarde [voor de NDV]: ...een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, 
ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken 
...[met als] uiteindelijke doel democratisch burgerschap” (Berends, 2012).  
Het principe van zelfstandigheid impliceert dat leerlingen zelf problemen kunnen oplossen en 
opdrachten kunnen uitvoeren (Wenke & Röhner, 2001). Wenke en Röhner zien dat door toepassing 
van dit principe leerlingen worden gemotiveerd om zelf actief bezig te zijn. Het gaat erom “dat het kind 
zelfontdekkend leert. Om dat te kunnen, moet het de taak, of het contract kunnen overzien. Het moet 
weten wat het leerdoel is en aan welke normen het moet voldoen. Op grond daarvan schat het in 
hoeveel werk het met welke middelen moet verrichten en hoe het de gestelde problemen zal 
oplossen. Het bepalen van het eigen tempo is daarbij van belang“ (Nederlandse Dalton Vereniging, 
2008b). Het zelfstandig werken dient te gebeuren “in een sfeer die gekenmerkt wordt door respect 
voor de andere leerlingen, verantwoordelijkheid voor eigen werk en met ruimte voor de individuele 
ontplooiing van het kind” (Hölscher, Van der Meer & Zweers, 1979). Dit zelfstandigheidsprincipe is 
bedoeld om de individuele ontwikkeling bij leerlingen te bevorderen (Bakkum, 1953; Wenke & Röhner, 
2001), maar meer recent wordt zelfstandigheid synoniem gesteld aan leerkrachtonafhankelijkheid en 
kan het door leerlingen zelfstandig samenwerken ook tot dit principe worden gerekend (Berends & 
Polhuys, 2011).  
 
Veel auteurs, Parkhurst inclusief, wijzen op de flexibiliteit van het daltononderwijs, die het voor 
scholen mogelijk maakt om eigen keuzes te maken in het gebruik van hulpmaterialen en werkvormen 
en bij het leggen van accenten binnen het invoeringsproces (Berends & Polhuys, 2011; Bigot, Diels & 
Kohnstamm, 1924; Jansen & De Haan, 2005; Janssen, 1996; Parkhurst, 1922; Popp, 1995; Röhner & 
Wenke, 2005). “Scholen die de [dalton-]beginselen toepassen, zullen in de uitwerking daarvan sterk 
verschillen en moeten verschillen al naar de meer en minder gunstige omstandigheden die door het 
milieu, de leeftijd der kinderen, de klassenbezetting, de samenstelling van het docentenkorps, de 
mogelijkheden die het gebouw biedt, bepaald worden. Daarbij komt dat de eis van creatieve vrijheid, 
zoals die in het Dalton Plan gesteld wordt, voor leerling en docent geldt en dus individuele verschillen 
van school tot school en van vak tot vak noodzakelijk tot gevolg heeft” (Dallinga, 1982). 
Diezelfde flexibiliteit heeft echter tot gevolg dat geen daltonschool hetzelfde is, waardoor het niet altijd 
eenvoudig is om vast te stellen of een school zich wel of niet ´daltonschool´ mag noemen. Om dit te 
ondervangen heeft de NDV een lijst samengesteld “om een aantal concrete uiterlijke kenmerken van 
dalton te benoemen, waarin ook de onderwijsgevenden zich volledig herkennen ... Deze lijst [vormt] 
de leidraad [bij] het herkenbaar maken van daltononderwijs” (Nederlandse Dalton Vereniging, 2004).  
Dat daarbij het flexibiliteitskenmerk op verenigingsniveau van belang wordt geacht, blijkt wel uit de 
notitie van het NDV-bestuur dat “eraan [hecht] vast te stellen dat de behoefte aan herkenning niet mag 
leiden tot een onnodig keurslijf dat ontwikkeling tegenhoudt. Integendeel: daltonscholen dienen altijd 
in ontwikkeling te blijven en op zoek te zijn naar vernieuwend onderwijs” (Nederlandse Dalton 
Vereniging, 2004). Bedoelde kenmerken zijn door de NDV uitvoerig beschreven en toegelicht in het 
Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen (Nederlandse Dalton Vereniging, 2008a). 
Tabel 6 biedt een overzicht van acht kenmerken die voor het daltononderwijs in basisscholen door de 
NDV worden genoemd. Daaruit blijkt dat er in daltonscholen sprake is van: 
- activiteiten van leerlingen en leerkrachten gericht op het bevorderen van zelfstandigheid, 
samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid; 
- voorzieningen die deze activiteiten ondersteunen (zoals gebruik van ruimte en hulpmaterialen, en 
systematische registratie van leerlingontwikkeling). 
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Tabel 6 
Toetsingskader van de Nederlandse Dalton Vereniging (2008b) 

 
nr. Herkenningspunten van dalton in het primair onderwijs 

1 Vormen van zelfstandig werken, leren en reflecteren (taken, leerstoflijnen, enz.). 

2 
Het pedagogisch handelen, waarbij uitgegaan wordt van het vermogen van de mens tot leren, 
zichtbaar door het feit dat leerlingen keuzevrijheid hebben gedurende een deel van de dag. 

3 
Het gebruik van de ruimte, waarbij leerlingen gelegenheid hebben zelfstandig te werken en 
samenwerkend te leren. 

4 Het feit dat zelfstandig en samenwerkend leren in het curriculum veelvuldig voorkomt. 

5 
Het gedrag van leerlingen met betrekking tot de vrijheid van handelen binnen bepaalde grenzen, 
waarin verantwoordelijkheid voor het eigen werk en dat van anderen een plaats heeft. 

6 
Het feit dat leeractiviteiten en resultaten worden geregistreerd en door de leerlingen zelf worden 
bijgehouden en beoordeeld. 

7 Het werken met een takenbord of een taakblad. 

8  Het werken met dagkleuren. 

 

 
 
Samenvattend komt naar voren dat de verwachting dat daltononderwijs de onderlinge 
verstandhouding tussen leerlingen en leerkrachten zal bevorderen en de mogelijkheden voor leren en 
onderwijzen zal verruimen, een invloedrijke factor vormt die betrokkenen stimuleert zich bewust te 
worden van en te reflecteren op persoonlijke en gedeelde pedagogische en onderwijskundige 
opvattingen. Dit komt tot uiting in een aangepast klassenmanagement en organisatie van het 
onderwijs, vaak ondersteund door gebruik van specifieke hulpmiddelen en werkvormen.  
Hiermee lijkt daltononderwijs zich te manifesteren in uiterlijke kenmerken, waarneembaar in het 
handelen van de leerkracht en de leerlingen, maar ook in de fysieke inrichting van de onderwijsruimte 
(klaslokaal, school) en specifieke werkvormen. Tegelijk is duidelijk dat ook nietwaarneembare 
kenmerken, zoals opvattingen en motivatie bij leerkrachten en leerlingen, een rol spelen in het 
daltononderwijs. 
Op basis van het voorgaande is de volgende omschrijving van daltononderwijs bij dit onderzoek als 
richtinggevend vastgesteld: 
 
Daltononderwijs is een onderwijsomgeving waarin leerlingen en leraren, op basis van de overtuiging 
dat ieder mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving, 
hun vermogen leren vergroten op het gebied van zelfstandig functioneren, samenwerken en handelen 
vanuit het vrijheidsbeginsel. 
 
Door middel van literatuuronderzoek zal worden nagegaan in hoeverre zojuist genoemde kenmerken 
toereikend zijn om het daltononderwijs te beschrijven, of dat aanvulling ervan noodzakelijk is.  
 
 
2.5 Daltonontwikkeling 
 
Reeds in de eerste Nederlandstalige publicatie over het daltononderwijs wordt het begrip daltoniseren 
gebruikt ter aanduiding van het proces dat de realisatie van onderwijs volgens de daltonprincipes tot 
doel heeft. Dit onderzoeksrapport, ´De toekomst van ons volksonderwijs. (II) Scholen met losser 
klasseverband´, verschijnt in 1924 naar aanleiding van een studiebezoek aan enkele Engelse 
daltonscholen door Bigot, Diels en Kohnstamm in opdracht van de Nutscommissie voor Onderwijs.  
In het rapport worden de mogelijkheden van onderwijs volgens het Dalton Plan beschreven en 
aanbevolen. De auteurs adviseren om het ´Daltonstelsel´ ook in Nederlandse scholen toe te passen 
en hanteren voor de invoering ervan de term ´daltoniseren´ (Bigot, Diels & Kohnstamm, 1924).  
Een jaar later zet Kohnstamm in zijn publicatie ´De Nieuwe School´ uiteen hoe het Nederlands 
onderwijs veranderd zou moeten worden. Binnen het kader van zijn pleidooi voor het Daltonstelsel 
zegt hij onder andere: “Een school ... waar één voor één de klassen volledig gedaltoniseerd worden, 
... mag m.i. zeker reeds een Dalton-school heeten” (Kohnstamm, 1925).  
Meijer hanteert in haar beschrijving van het daltononderwijs de door Parkhurst oorspronkelijk 
gebezigde term Dalton Plan en spreekt over daltoniseren, doelend op het invoeren van de 
(organisatorische) veranderingen in de school en klassen (Meijer, 1986). Kenmerkend daarvan noemt 
zij overigens het “ontklassikaliseren van het onderwijs en het individualiseren door taken” (Meijer, 
1986).  
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Janssen heeft het over “daltoniseren met kleuters” (Janssen, 1996), waarbij hij verwijst naar zowel het 
dagelijks werken volgens de daltonprincipes, als het invoeren van deze werkwijze in de laagste 
groepen van het basisonderwijs. 
Hierboven genoemde en ook andere auteurs (Bakkum, 1948; Dallinga, 1982; Geerligs, 1978) 
gebruiken het begrip daltoniseren met dezelfde betekenis: het proces waarbij in een school het 
onderwijs wordt omgevormd tot onderwijs volgens de daltonprincipes vrijheid, samenwerken en 
zelfstandigheid.  
 
Hoewel de inhoud van de hier bedoelde verandering in de literatuur met uiteenlopende termen wordt 
aangeduid, zoals Dalton Plan, daltonstelsel, daltonprincipes en daltonuitgangspunten, staat bij alle 
genoemde auteurs het proces van onderwijsverandering centraal.  
Lagerweij en Lagerweij-Voogt (2004) stellen onderwijsverandering gelijk aan schoolontwikkeling. Zij 
definiëren schoolontwikkeling als “het voortdurend proces van het  toevallig, autonoom en/of bewust 
veranderen van het organisatorische en onderwijskundige functioneren van de school” (Lagerweij & 
Lagerweij-Voogt, 2004). Daarbij onderscheiden zij twee functies van schoolontwikkeling: ten eerste 
het dynamisch principe in de school, het doen ontwikkelen, en ten tweede de fase of het 
ontwikkelingsstadium waarin de school zich op enig moment bevindt, de graad van ontwikkeling. Ook 
stellen Lagerweij en Lagerweij-Voogt (2004) dat scholen niet alleen planmatig en spontaan 
veranderingen aanbrengen op onderwijskundig en organisatorisch gebied, maar bovendien 
veranderingen ondergaan, waarop zij nauwelijks invloed hebben of kunnen uitoefenen.  
De ontwikkeling (groei, transformatie of leerproces) van een school naar daltonschool vindt niet 
volgens een vast omschreven route plaats. Integendeel, over het algemeen is te zien dat scholen die 
veranderen – ook scholen die evolueren tot daltonschool – een complex proces doorlopen, dat onder 
invloed van allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld de veranderingscapaciteit van een school (Van 
Gennip, 1991), de cultuur van een school (Staessens, 1991) of wijzigingen in het team of de 
schoolpopulatie, wordt vertraagd, versneld, terugvalt in een voorgaande fase of zelfs onderweg een 
geheel andere richting op gaat. Lagerweij en Lagerweij-Voogt zeggen hierover: “Onderwijs verandert 
wel, maar niet volgens logische paden en zeker niet via nauwkeurig te plannen stappen” (Lagerweij & 
Lagerweij-Voogt, 2004). Zij geven aan dat “... het veranderingsdenken verschuift van een 
mechanistisch naar een organisch karakter ... Scholen vertonen in hun ontwikkeling een innerlijke 
dynamiek, waarbij zich processen voordoen die zowel toevallig en spontaan, als bewust en planmatig 
kunnen zijn. Daarbij kunnen de impulsen tot vernieuwing zowel van binnenuit als van buitenaf komen. 
Al deze processen, zowel spontaan als planmatig, worden door ons opgevat als behorend tot 
schoolontwikkeling” (Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004). 
Zich baserend op jarenlange praktijkervaring wijzen Röhner en Wenke (2002) op het gevaar dat 
scholen, die al langer volgens de daltonprincipes werken en deze hebben uitgewerkt in procedures en 
vaste werkwijzen, “tevreden achterover gaan leunen, zich aan de gemaakte afspraken houden en het 
daarbij laten.” Zij zeggen hierover: “Dalton is geen vast systeem. Dalton is een concept dat in de 
dagelijkse praktijk gestalte moet krijgen. Op schoolniveau dient constant reflectie plaats te vinden op 
de doelen die gezamenlijk gesteld worden. Voortdurend moet gekeken worden hoe die doelen zich 
verhouden tot nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen” (Röhner & Wenke, 2002). 
De mate van betrokkenheid van of weerstand bij personen en onverwachte invloeden van 
omgevingsfactoren maken een veranderingsproces tot een dynamisch en veelal onvoorspelbaar 
proces, wat haaks lijkt te staan op de maakbaarheid van schoolorganisaties, laat staan een 
systematische of systemische aanpak van veranderingen (Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004). Deze 
benadering van school- (en daarbinnen van dalton-)ontwikkeling vindt zijn oorsprong in de 
dynamische systeemtheorie. “Hierin ligt de nadruk op de ontwikkeling van het nieuwe, 
onvoorspelbare. Het organische systeem is voortdurend in interactie met zijn omgeving, daaruit 
ontstaat structuur en gedrag, soms tamelijk stabiel, vaak ook chaotisch. ... Deze manier van denken 
relativeert heel sterk het planmatige, willen beheersen en controleren van het procesverloop en leert 
om minder angstig naar turbulentie te kijken” (Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004). 
 
Vanaf eind jaren ´90 wordt in publicaties - en met dezelfde betekenis - de term daltonontwikkeling 
gangbaar. Zo wordt in hun praktische reeks voor het daltononderwijs door Wenke en Röhner de 
aanduiding daltonontwikkeling veelvuldig gebruikt (Wenke & Röhner, 2001; Röhner & Wenke, 2002; 
2005). Wolthuis et al. visualiseren daltonontwikkeling in een “dynamisch ontwikkelingsmodel voor 
dalton, [dat in beeld brengt] hoe vanuit de antropologie van dalton en actuele inzichten in pedagogiek, 
didactiek [en] leerpsychologie de basisprincipes zelfstandigheid, vrijheid/ verantwoordelijkheid en 
samenwerken op verschillende niveaus uitgewerkt kunnen worden” (Wolthuis et al., 2005).  
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Jansen en De Haan zien binnen het daltononderwijs een taak weggelegd voor “een persoon in de 
schoolorganisatie, die de opdracht heeft om de daltonontwikkeling van die school te coördineren en 
bevorderen” (Jansen & De Haan, 2006). Op basis van onderzoek en literatuurstudie doen Jansen en 
De Haan aanbevelingen voor de inzet van een daltoncoördinator en onderscheiden bovendien drie 
stadia van daltonontwikkeling: positie 1, de fase waarin een school zich ontwikkelt tot erkende 
daltonschool; positie 2, de fase vanaf het moment dat een school voor de eerste maal door de NDV is 
erkend als daltonschool tot twee á drie jaar daarna; positie 3, de fase waarin een daltonschool al 
langere tijd daltonschool is en bezinning op continuïteit en borging van het vernieuwingsproces 
wenselijk is. Daarnaast vragen zij aandacht voor het belang van de relatie tussen daltonontwikkeling 
en de visitatie van daltonscholen (Jansen & De Haan, 2006).   
Op zijn website adviseert de NDV scholen die de daltonlicentie willen verkrijgen, een 
daltonontwikkelingsplan op te stellen (Nederlandse Dalton Vereniging, 2008a). Dit 
daltonontwikkelingsplan wordt gedefinieerd als “een plan van aanpak voor de beginnende en reeds 
gevorderde (dalton-) school” (Nederlandse Dalton Vereniging, 2008d) en zal, aldus de NDV uitgroeien 
tot een daltonbeleidsplan. 
In het beleidsplan voor de periode 2008-2011 bepleit de NDV dat daltonscholen vanuit regionaal 
verband “aspirant-lidscholen [kunnen begeleiden] met betrekking tot hun daltonontwikkelingsplan” en 
zich kunnen richten op “het stimuleren van de daltonontwikkeling bij scholen” (Nederlandse Dalton 
Vereniging, 2008e). 
Ook in het kader van de visitatie van scholen gebruikt de NDV de term daltonontwikkeling. Deze 
“visitatie is er op gericht ... de daltonontwikkeling van de school op zijn waarde te schatten” 
(Nederlandse Dalton Vereniging, 2008d). Scholen die erkend willen worden als daltonschool, worden 
gevisiteerd door een afvaardiging (visitatieteam) van de NDV. Na bestudering van relevante 
documentatie en een schoolbezoek schrijft het visitatieteam een verslag met aanbevelingen voor 
verbetering. Het daaruit voortvloeiende plan van aanpak van de school wordt betrokken bij het advies 
om de betreffende school wel of niet een licentie toe te kennen. Reeds erkende daltonscholen worden 
na vijf jaar opnieuw gevisiteerd.  
 
Uit het bovenstaande blijkt dat in recente literatuur over daltononderwijs de aanduiding 
daltonontwikkeling steeds vaker voorkomt, terwijl het begrip daltoniseren meer op de achtergrond 
raakt. Met beide termen doelt men op het proces of het geheel aan activiteiten en handelingen dat 
bijdraagt aan datgene wat een school tot daltonschool bestempelt. 
In dit onderzoek zal het begrip daltonontwikkeling worden gehanteerd om het veranderingsproces aan 
te duiden, dat gericht is op het bereiken van een ontwikkelingsstadium van een school, gekenmerkt 
door aspecten van het daltononderwijs, Tegelijk verwijst het begrip daltonontwikkeling naar de 
continue dynamiek van dat veranderingsproces.  
 
 
2.6 Samenvatting 
 
Daltononderwijs in Nederland wordt aangeboden op ruim 400 scholen voor basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Uit verslagen van de toestand van het onderwijs van de 
Inspectie van het Onderwijs gedurende de periode 2002 - 2011 blijkt dat daltonscholen voor primair 
onderwijs voldoende, maar niet opvallend betere onderwijsopbrengsten behalen dan in overige 
schooltypen het geval is. Op het gebied van kwaliteitskenmerken van het onderwijs laten 
daltonscholen wel hogere scores zien, met name voor kwaliteitszorg, leerstofaanbod, afstemming, 
instructie en stimulerend klimaat . 96,8% daltonbasisscholen voldoet op 1 januari 2011 aan de 
basiseisen van de inspectie, Landelijk voldoet 93% van de scholen aan de basiseisen. Het percentage 
zeer zwakke scholen in Nederland is 1%. Van alle daltonscholen is dit 0,4%.  
Daltononderwijs is aan het begin van de 20

e
 eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse onderwijskundige 

Helen Parkhurst en sluit aan bij de opvattingen van de reformpedagogiek: kindgerichtheid, 
toenemende individualisering, maatschappelijke hervorming. Het daltononderwijs is in 1924 
geïntroduceerd in Nederland.  
De daltonpedagogiek is gebaseerd op de verwachting dat kinderen verantwoordelijkheid kunnen 
dragen voor hun eigen ontwikkeling. In het daltononderwijs worden leerlingen gestimuleerd zelfstandig 
en ook met elkaar leerproblemen op te lossen, waarbij zij gebruik kunnen maken van bepaalde 
keuzevrijheid. Tegelijk vormt deze onderwijsbenadering voor de leerkracht een stimulans om 
leerlingen meer individueel te begeleiden en te reflecteren op de effecten ervan. Daarmee lijkt 
daltononderwijs eerder een aanmoediging om nieuwe vormen van onderwijzen en leren te benutten, 
dan een vooropgezet plan dat succesvolle opbrengsten garandeert. 
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Kenmerkend voor daltononderwijs is de flexibiliteit in het toepassen ervan. Wel speelt de NDV (waarbij 
alle erkende daltonscholen zijn aangesloten) een invloedrijke rol door het bieden van richtlijnen voor 
en de toetsing van de realisatie van daltononderwijs. 
 
Hoewel vele auteurs een min of meer vergelijkbare benadering van daltononderwijs hanteren, is geen 
algemeen aanvaarde omschrijving aangetroffen. Voor een eenduidige interpretatie van het begrip is 
daarom in dit hoofdstuk een definitie van daltononderwijs geformuleerd, die als referentie zal dienen 
bij deze studie. Daarbij wordt daltononderwijs omschreven als een onderwijsomgeving waarin 
leerlingen en leraren, op basis van de overtuiging dat ieder mens in staat is tot het dragen van 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving, hun vermogen leren vergroten op het gebied 
van zelfstandig functioneren, samenwerken en handelen vanuit het vrijheidsbeginsel. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk is uiteengezet dat de implementatie van de daltonpedagogiek en 
-werkwijze in scholen in het verleden soms met daltoniseren en tegenwoordig vaker met 
daltonontwikkeling wordt aangeduid. In het kader van deze studie zal de term daltonontwikkeling 
worden gehanteerd. Daltonontwikkeling verwijst naar het veranderingsproces gericht op het bereiken 
van een ontwikkelingsstadium van een school, dat gekenmerkt wordt door aspecten van het 
daltononderwijs. 
In deze studie zal worden onderzocht welke kenmerken van daltononderwijs zich manifesteren in de 
scholen. De definitie van daltononderwijs is richtinggevend bij het bepalen van deze kenmerken, die 
naar verwachting zichtbaar worden tijdens onderwijsactiviteiten en tegelijk uitnodigen tot 
keuzevrijheid, zelfstandig functioneren en samenwerken. 
Daarnaast wordt onderzocht hoe het proces van daltonontwikkeling verloopt. Aangenomen is dat 
daltonontwikkeling een vorm is van onderwijsverandering. Daarom is het van belang om na te gaan 
welke kenmerken gelden voor daltonontwikkeling, zodat deze kunnen worden vergeleken met 
kenmerken van onderwijsinnovatieprocessen. Aan de hand van de uitkomst van deze vergelijking kan 
worden onderzocht welke activiteiten van scholen deel uitmaken van het innovatieproces en 
aantoonbaar bijdragen aan de realisatie van daltononderwijs. 
 
Om meer duidelijkheid over de begrippen daltononderwijs en daltonontwikkeling te verkrijgen, worden 
aan de hand van een literatuurstudie kenmerken geïnventariseerd die deze begrippen inhoud en 
betekenis geven. De opzet en resultaten van deze literatuurstudie zijn beschreven in het volgende 
hoofdstuk.
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Hoofdstuk 3  Kenmerken van daltononderwijs 
    en daltonontwikkeling   
  
 
Inleiding 
 
Ondanks haar lange bestaan lijkt het daltononderwijs nauwelijks onderwerp van wetenschappelijk 
onderzoek te zijn geweest en tot 2009 zeker niet in Nederland. In zijn onderzoek naar de populariteit 
en oorsprong van daltononderwijs wijst Van der Ploeg (2012) echter op een aanzienlijke hoeveelheid 
publicaties over Helen Parkhurst en haar Dalton Plan gedurende de 20-er en 30-er jaren van de 20

e
 

eeuw. Dit zijn voornamelijk positief- of kritisch-beschouwelijke teksten, waarin in algemene termen 
kleinschalige cases worden beschreven. 
Een door meerdere auteurs, zoals Imelman en Meijer (1986), Janssen (1996), Van der Ploeg (2012) 
en Wenke en Röhner (2001) aangehaalde, Duitstalige onderzoekspublicatie is de dissertatie van 
Susanne Popp uit 1995, waarin zij vanuit historisch-sociologisch perspectief nagaat waarom en in 
welke mate het daltononderwijs zich in Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, de Sowjet-
Unie en Nederland heeft kunnen handhaven. Daarbij spitst Popp haar betoog toe op de actuele 
waarde van de daltonuitgangspunten voor het secundair onderwijs (Popp, 1995). Zij beschrijft als 
casus met name de situatie in het Nederlandse daltononderwijs, maar biedt echter geen 
aanknopingspunten waarop verdergaand, empirisch onderzoek gebaseerd kan worden. Om hierin te 
voorzien, zullen de begrippen daltononderwijs en daltonontwikkeling gespecificeerd en 
geoperationaliseerd moeten worden. 
 
Het doel van de literatuurstudie binnen het kennisgebied van daltononderwijs is kenmerken van (1) 
daltononderwijs en (2) daltonontwikkeling te inventariseren. 
Hiertoe zijn 17 bronnen geselecteerd, die vanuit vier invalshoeken informatie bieden over aspecten 
van het daltononderwijs, namelijk: 
- vanuit het perspectief van de Nederlandse Dalton Vereniging; 
- vanuit het perspectief van onderzoek en/of wetenschappelijke studie op het gebied van 
daltononderwijs; 
- vanuit het perspectief van de praktijk van het daltononderwijs; 
- vanuit historisch perspectief, naar aanleiding van de introductie van daltononderwijs in Nederland. 
 
In de volgende paragrafen worden opzet en uitkomsten van dit literatuuronderzoek beschreven. Eerst 
wordt besproken welke bronnen zijn gebruikt en op basis van welke criteria deze zijn geselecteerd. 
Vervolgens wordt toegelicht welke systematiek is gevolgd bij het verwerken van de verkregen data. In 
de twee daaropvolgende paragrafen worden de aangetroffen kenmerken van daltononderwijs en 
daltonontwikkeling nader uitgewerkt aan de hand van de uitkomsten van het literatuuronderzoek en 
een panelraadpleging.  
 
 
3.1 Verantwoording van literatuurkeuze 
 
Voor het literatuuronderzoek is gebruik worden gemaakt van twee typen bronnen: literatuur en 
personen. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen teksten die via het internet en teksten die in 
gedrukte vorm beschikbaar zijn. Personen - met deskundigheid op het gebied van daltononderwijs - 
zijn in tweede instantie geraadpleegd om na te gaan of de in overige bronnen gevonden informatie 
vanuit de praktijk van het daltononderwijs wordt herkend en eventueel kan worden aangevuld of 
bijgesteld. 
Literatuur op het gebied van daltononderwijs is geselecteerd indien deze tegemoet kwam aan één of 
meer van de volgende criteria: 
- Er is sprake van recente literatuur op het gebied van daltonbasisonderwijs in Nederland. 
- Er is sprake van een publicatie naar aanleiding van onderzoek op het gebied van daltononderwijs, of 
waarin het daltononderwijs op wetenschappelijke wijze is beschreven. 
- Er is sprake van informatie op het gebied van daltononderwijs die door de Nederlandse Dalton 
Vereniging is aangeboden. 
- Er is sprake van historische literatuur, met inhoudelijke relevantie voor kenmerken van de aard en/of 
implementatie van daltononderwijs.  
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De Ledenlijst Primair Onderwijs van de NDV geldt in dit onderzoek als administratief kader voor het 
bepalen van de onderzoekspopulatie. Daarmee wordt al impliciet een relatie gelegd tussen de focus 
van het onderzoek en de NDV. Wie het daltononderwijs in Nederland wil bestuderen, kan de NDV als 
informatiebron niet negeren. In de eerste plaats omdat de NDV namens alle aangesloten scholen een 
collectief aanvaarde definiëring van daltononderwijs biedt en daarmee richtinggevend is voor de 
inrichting en vormgeving van het daltononderwijs zoals dat op nieuwe en bestaande lidscholen 
gestalte krijgt. In de tweede plaats omdat de NDV niet alleen informatie biedt, maar bovendien ook 
namens diezelfde scholen de realisatie van daltononderwijs toetst. Dit maakt de NDV tot een relevant 
element in het kader van onderzoek naar kenmerken van daltonontwikkeling. Bij deze literatuurstudie 
zal om die reden dan ook gebruik worden gemaakt van bronmateriaal dat vanuit de NDV voorhanden 
is.  
 
Een ander aspect bij de keuze van bronnen wordt bepaald door de overweging om het onderzoek te 
richten op het ´moderne´ daltononderwijs, dat wil zeggen de wijze waarop de laatste 10 tot 15 jaar 
wordt gewerkt in en gedacht wordt over het daltononderwijs in Nederland. In belangrijke mate wordt 
deze overweging ingegeven door de opvallende groei aan daltonscholen in het basisonderwijs die 
vanaf 1998 valt waar te nemen (Berwald, 2007) en de positieve beoordeling van het daltononderwijs 
door de onderwijsinspecties gedurende de laatste jaren.  
Bij de selectie van literatuur en overige bronnen zal daarom in eerste instantie worden uitgegaan van 
recente bronnen tot en met 2008, die zich richten op het daltononderwijs in Nederlandse 
basisscholen. Om bruikbare, aanvullende informatie niet over het hoofd te zien, zullen daarnaast 
bronnen geraadpleegd worden over het daltononderwijs in meer algemene zin. 
 
 
3.1.1 Literatuur vanuit onderzoeksperspectief 
 
Sinds de introductie van het daltononderwijs in Nederland in 1924 is door meerdere auteurs aandacht 
besteed aan de achtergrond en vormgeving ervan (zie literatuuroverzicht). De meeste auteurs 
beschrijven de voor hen op dat moment geldende daltononderwijspraktijk, veelal gebaseerd op of 
geïllustreerd met enkele voorbeelden van daltonscholen en vaak ook refererend aan eerder 
verschenen publicaties.  
De wijze waarop men daltononderwijs in een school succesvol kan invoeren en behouden, wordt 
nauwelijks beschreven, waardoor deze titels in combinatie met hun gedateerdheid en geringe 
wetenschappelijke onderbouwing ongeschikt zijn voor opname in dit onderzoek.  
Met uitzondering van de publicaties van Kohnstamm (Bigot, Diels & Kohnstamm, 1924; Kohnstamm, 
1925), die slechts door hun auteur enig wetenschappelijk aanzien meekregen, kent de literatuur over 
het daltononderwijs vrijwel geen wetenschappelijke traditie (Van der Ploeg, 2007a).  
Binnen het Nederlands taalgebied is tijdens de laatste decennia eenmaal

1
 een wetenschappelijke 

publicatie verschenen over het daltononderwijs van de hand van Imelman en Meijer (1986). Zij 
beogen met hun werk inzicht te verschaffen in historische bronnen van “het huidige 
vernieuwingsdenken en de inhoud van bepaalde reformpedagogische visies en de invloed daarop op 
opvoeding en onderwijs. ... [om te] laten zien dat er vragen te stellen zijn over de wenselijkheid en de 
onwenselijkheid van bepaalde onderwijsvernieuwingen” (Imelman & Meijer, 1986). 

                                                
1
 Eind jaren ´90 heeft Mooij enige aandacht besteed aan daltononderwijs, waarbij hij het gebruik van zgn. 

speel/leerstoflijnen voorstelt en daarnaast het bepalen van beginkenmerken van jonge leerlingen bepleit (Mooij & 
Graafmans, 1995; Mooij, 1998). Deze publicaties zijn niet in het literatuuronderzoek betrokken, omdat zij, aldus 
Mooij, slechts opgevat dienen te worden als “pogingen de invulling van Helen Parkhurst in het huidige 
daltononderwijs neer te zetten” (Mooij, persoonlijke communicatie, 30/09/2008). 
Eerst in 2010 publiceert Van der Ploeg een historisch-theoretische analyse van Education on the Dalton Plan van 
Parkhurst, waarin hij beoogt “een adequaat en gedetailleerd beeld [te bieden] van de oorspronkelijke theorie van 
het Dalton Plan, van de achtergronden ervan, van de tradities waarbij de theorie aansluit en waartegen ze 
(Parkhurst-DH) ingaat.” Dit is nodig, aldus Van der Ploeg, “wanneer de identiteit van het daltononderwijs ter 
discussie staat ... en wanneer daltonscholen zich afvragen wat ze moeten met nieuwe ontwikkelingen in 
onderwijs en opvoeding, in maatschappij en cultuur en in wetenschap en technologie” (Van der Ploeg, 2010). 
Vanwege de verschijningsdatum kon dit werk van Van der Ploeg niet worden betrokken bij het 
literatuuronderzoek van déze studie. Overigens noemt Van der Ploeg in zijn conclusie efficiency, ondernemend 
leven, werken en samenleven, vrijheid en socialiteit en leren door ervaring de kernfacetten van het 
daltononderwijs en concludeert dat “leerlingen in het Dalton Plan kleine zelfstandigen zijn, jonge ondernemers...”. 
Daarmee voegt hij niet zozeer iets nieuws toe, als wel een andere duiding van elementen die binnen het 
daltononderwijs en deze studie bekend zijn. 
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In het hoofdstuk over daltononderwijs biedt Meijer (1986) een beknopte biografie van Helen Parkhurst, 
een uiteenzetting van haar ideeën over daltononderwijs en de manier waarop dat in Nederland 
gestalte krijgt. Meijer baseert haar informatie over het daltononderwijs vooral op auteurs uit een 
daltontijdperk van enkele decennia terug, met name Bakkum (1953), Diels (1933), Lynch (1926), 
Bokhorst (1924) en Bigot, Diels en Kohnstamm(1924). Voor een actuele praktijkbeschrijving van het 
daltononderwijs refereert zij aan Dallinga (1982) en Dwarshuis (1984). Imelman en Meijer motiveren 
hun bijdrage over het daltononderwijs door te wijzen op “hernieuwde belangstelling voor het Dalton 
Plan” en een ´tweede bloei´ van de Nederlandse Daltonvereniging” (Imelman & Meijer, 1986). Het 
betreffende hoofdstuk gaat voorts over de wijze waarop het daltononderwijs is ontstaan en hoe het er 
uit ziet, maar het biedt geen informatie over het invoeringsproces en de factoren die hierop van 
invloed zouden kunnen zijn. 
Een tweede wetenschappelijk werk dat is aangetroffen - en waarover in de introductie van dit 
hoofdstuk al een opmerking is gemaakt -, vormt het onderzoek van Popp (1995), waarin zij het 
fenomeen daltononderwijs benadert vanuit historisch-sociologisch oogpunt. Hoewel Popp haar 
bevindingen vervolgens in het perspectief plaatst van het secundair onderwijs, is haar boek wel 
gebruikt in dit literatuuronderzoek. Zij baseert zich bij het beschouwen van de actuele waarde en 
mogelijkheden van daltononderwijs namelijk uitvoerig op de Nederlandse situatie en levert daarmee in 
feite de eerste wetenschappelijke bijdrage over het Nederlandse daltononderwijs. 
Popp gaat in haar dissertatie kort in op eerder verschenen wetenschappelijke publicaties op het 
gebied van daltononderwijs, namelijk in de Verenigde Staten de dissertatie ´Helen Parkhurst and the 
Dalton Plan: The life and work of an American educator´ van Diana Lager (1983); en in Duitsland 
publicaties van Röhrs (1966) en de dissertatie van Besuden (1955). Besuden gaat geheel voorbij aan 
“die erfolgreiche niederländische Praxis”, aldus Popp (1995), wanneer hij het Dalton Plan met een 
zinkend schip vergelijkt en Röhrs concludeert dat niemand meer gelooft in de praktische bruikbaarheid 
en levensvatbaarheid van het daltononderwijs - een uitspraak die jaren na dato door de actualiteit 
wordt gelogenstraft. Het betoog van Lager is allereerst een eerbetoon aan Parkhurst, maar bevat 
nauwelijks recente gegevens. Popp zegt over deze publicaties: “Het is niet verbazingwekkend, dat de 
beschikbare informatie over Parkhursts leven en werk buitengewoon onvolledig en vaak ook 
misleidend is; bij kwesties betreffende concrete ontwikkelingsmogelijkheden is men aangewezen op 
verslagen uit de twintiger en dertiger jaren, en wat de tegenwoordige Nederlandse [dalton-] praktijk 
betreft, is er behoefte aan eigen waarneming” (Popp, 1995 -vert. DH). Op grond van deze notities, in 
combinatie met de gedateerdheid van de vermelde onderzoeken, is het werk van Lager, Röhrs en 
Besuden niet betrokken bij het literatuuronderzoek. 
Van meer recente datum zijn de onderzoeksactiviteiten die in opdracht van de NDV worden 
uitgevoerd door het lectoraat Daltononderwijs en onderwijsvernieuwing van Saxion Hogescholen 
Deventer, ten tijde van dit onderzoek onder Van der Ploeg. In een toelichting op het betreffende 
onderzoeksprogramma geeft Van der Ploeg aan zich te richten op het beantwoorden van de vraag 
“wat het Dalton Plan eigen is” (Van der Ploeg, 2007b), waarbij gekozen is voor de invalshoek om 
“terug [te] gaan naar de basis en de bron.”  
Informatie en artikelen over dit onderzoeksprogramma zijn als bron gehanteerd bij het 
literatuuronderzoek via de website van het lectoraat (http://www.daltonplan.nl). 
 
 
3.1.2 Literatuur vanuit historisch perspectief 
 
Pas nadat vanuit Engeland het verzoek kwam om haar ideeën op schrift te zetten, besloot Helen 
Parkhurst, de grondlegger van het daltononderwijs, tot het schrijven van ´Education on The Dalton 
Plan´ (1922). Hiermee was het eerste (en van Parkhurst het enige) boek over daltononderwijs een feit. 
Parkhurst beschrijft in haar publicatie haar motieven achter de daltonprincipes en haar opvattingen 
over de rol van onderwijs bij de ontplooiing van jonge mensen. Daarnaast biedt zij praktische 
aanwijzingen voor het opzetten van taken en het ´re-organiseren van het onderwijs´. Ook doet zij 
enkele suggesties voor het ´daltoniseren´ van een school en noemt zij wenselijke persoonskenmerken 
van leerkrachten. In de laatste paragraaf van haar boek benadrukt Parkhurst dat “The Dalton Plan 
must not be regarded as a cast-iron scheme” (Parkhurst, 1922). Hoewel zij overigens nauwelijks 
expliciet stilstaat bij zaken die het proces van daltonontwikkeling ondersteunen, legt zij met deze 
laatste opmerking in belangrijke mate de basis voor wat later, met name in het Nederlands 
daltononderwijs, zal worden gewaardeerd als de flexibiliteit van het daltononderwijs (Janssen, 1996).  
Niet alleen zal dit aandachtspunt naderhand door vele auteurs worden herhaald; het lijkt erop dat juist 
die flexibiliteit de overlevingskansen van het daltononderwijs aanzienlijk heeft vergroot. Daarmee zou 
deze eigenschap opgevat kunnen worden als kenmerk dat bijdraagt aan succesvolle 
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daltonontwikkeling. Omwille van de historische waarde, maar ook om na te gaan welke kenmerken 
van daltonontwikkeling en daltononderwijs mogelijk reeds door Parkhurst zijn benoemd, zal 
´Education on The Dalton Plan´ bij de literatuurstudie worden betrokken. 
 
Na een studiebezoek in 1924 aan diverse Engelse daltonscholen zagen Kohnstamm, Diels en Bigot 
voldoende reden om deze onderwijsvorm ook in Nederland te bepleiten. Hun bevindingen en 
aanbevelingen in ´De toekomst van ons volksonderwijs. (II) Scholen met losser klasseverband´ (Bigot, 
Diels en Kohnstamm, 1924) vormden de eerste Nederlandstalige publicatie over het daltononderwijs. 
Hiermee maakten deze auteurs de mogelijkheden en praktische invulling van daltononderwijs 
toegankelijk voor scholen in Nederland.  
Kohnstamm zag in het daltononderwijs veel van zijn eigen opvattingen weerspiegeld over “de school 
met losser klasseverband” (Bigot, Diels en Kohnstamm, 1924; Kohnstamm, 1925). Een jaar later 
publiceert hij het boekje ´De nieuwe school´, waarvan de titel suggereert dat hier een algemeen, 
nieuw beeld wordt geschetst van hoe het onderwijs eruit zou moeten zien. Kohnstamm blijft 
consequent de term nieuwe school gebruiken, maar in de praktijk laat hij in de tekst regelmatig zijn 
voorkeur voor het daltononderwijs blijken: “Ik heb reeds ... uiteengezet waarom ik aan het 
Daltonstelsel de voorkeur geef ...” (Kohnstamm, 1925). In dit opzicht kan deze publicatie worden 
beschouwd als een handreiking aan scholen bij het invoeren van daltononderwijs.  
Het belang van ´De Nieuwe School´ en het hiervoor genoemde Nutsrapport ´Scholen met losser 
klasseverband´ ligt allereerst besloten in het historisch gegeven dat deze boekjes  voor het eerst het 
daltononderwijs in ons land introduceren en bovendien aanbevelingen doen voor het daadwerkelijk 
invoeren van daltononderwijs in scholen.  
Ter vergelijking met de huidige opvattingen over (het invoeren van) daltononderwijs zijn beide titels 
daarom opgenomen in het literatuuronderzoek. 
 
 
3.1.3 Definitieve literatuurselectie 
 
Na een globale verkenning van aangetroffen titels is tenslotte gekozen voor literatuur vanaf 1995 tot 
en met 2008. Vanwege hun historische waarde en ter vergelijking zijn ook het oorspronkelijke boek 
van Parkhurst en twee werken van Kohnstamm bij de studie betrokken. Dit heeft geleid tot selectie 
van de volgende bronnen voor literatuurstudie binnen het kennisgebied daltononderwijs: 
 
a. uitgaven Nederlandse Dalton Vereniging 

 
1. Beleidsplan 2008-2011   - Nederlandse Dalton Vereniging (2008d) 
2. Dalton 75 jaar modern   - Nederlandse Dalton Vereniging (2007) 
3. Kenmerken van daltonscholen  - Nederlandse Dalton Vereniging (1998) 
 
b. onderzoekspublicaties  

 
1. Der Dalton Plan in Theorie und Praxis - Popp (1995) 
2. Daltononderwijs. Om een goede school - Janssen (1996) 
3. Daltoncoördinator: een onmisbare taak - De Haan (2008a) 
 
c. historisch materiaal 

 
1. Education on the Dalton Plan   - Parkhurst (1922) 
2. Scholen met een losser klasseverband  - Bigot, Diels & Kohnstamm (1924) 
3. De Nieuwe School    - Kohnstamm (1925) 
 
d. websites 

 
1. www.dalton.nl     
2. www.daltonplan.nl     
 
e. praktische informatie over het daltononderwijs 

 
1. Leve de school    - Wenke & Röhner (2001) 
2. Dalton-onderwijs, een blijvende inspiratie  - Röhner & Wenke (2002) 
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3. Hallo Dalton     - Röhner & Wenke (2005) 
4. Dalton! Durf jij?    - Jansen & De Haan (2005) 
5. Dalton? Doorgaan!    - Jansen & De Haan (2006) 
6. Dalton in 3     - Jansen & De Haan (2008) 
 
De kwalificaties van deze bronnen zijn opgenomen in Tabel 7: Bronnen literatuuronderzoek 
daltononderwijs. 

 
 
Tabel 7 
Bronnen literatuuronderzoek daltononderwijs 
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1 www.dalton.nl 2008 website NL v   v    WDN 

2 Beleidsplan 2008-2011 2008 document NL v   v    B811 

3 
Daltoncoördinator: een 
onmisbare taak 

2008 
onderzoeks
verslag 

NL v    v   OMT 

4 www.daltonplan.nl 2008 website NL v    v   PLAN 

5 Dalton 75 jaar modern 2007 boek NL v   v    DT75 

6 Dalton in 3 2007 boek NL  v    v  Di3 

7 Dalton? Doorgaan! 2006 boek NL  v    v  DOOR 

8 Hallo Dalton 2005 boek NL v     v  RWH 

9 Dalton! Durf jij? 2005 boek NL v     v  DURF 

10 
Dalton-onderwijs, een 
blijvende inspiratie 

2002 boek NL  v v   v  RWD 

11 Leve de school 1999 boek NL  v v   v  RWL 

12 
Kenmerken van 
daltonscholen 

1998 brochure NL v   v    KDS 

13 
Daltononderwijs. Om 
een goede school 

1996 
doctoraal-
scriptie 

NL v    v   JDO 

14 
Der Dalton Plan in 
Theorie und Praxis 

1995 dissertatie DU v  v  v   POPP 

15 De Nieuwe School 1925 boek NL  v     v NS 

16 
Scholen met een 
losser klasseverband 

1924 
onderzoeks
rapport 

NL  v     v NUTS 

17 
Education on the 
Dalton Plan 

1922 boek EN v      v HP22 

 
 
 
3.2 Uitkomsten van de literatuurstudie 
 
Bij de inventarisatie van kenmerken van daltononderwijs en daltonontwikkeling is uitgegaan van twee 
vragen: 
 
1. Welke aspecten in de tekst worden als kenmerkend beschouwd voor de praktijk van het 
daltononderwijs? 
2. Welke aspecten of aanwijzingen worden in de tekst vermeld, die verondersteld worden invloed te 
hebben op de invoering of borging van daltononderwijs dan wel bijdragen aan daltonontwikkeling? 
 
Er is voor het beantwoorden van deze vragen de volgende werkwijze gehanteerd: 
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a. Aan de hand van de vragen zijn per bron relevante tekstfragmenten (woorden, zinsdelen en overige 
fragmenten) in volgorde van waarneming genoteerd en voorzien van een code waarmee het fragment 
voor latere verwerking kan worden teruggevonden. Vervolgens zijn per bron alle genoteerde 
fragmenten herschreven in een verkorte vorm (“kernbegrippen”) en voorzien van het label 
´daltononderwijs´ of ´daltonontwikkeling´. 
 
b. De aangetroffen kernbegrippen zijn ondergebracht in kenmerkcategorieën.  
- Bij de kernbegrippen van daltononderwijs is voor het categoriseren gebruik gemaakt van de acht 
kenmerken die door de NDV als toetsingskader zijn geformuleerd (zie paragraaf 2.4, Tabel 6). Voor 
kernbegrippen die niet in deze categorieën geplaatst konden worden, zijn 5 nieuwe 
kenmerkcategorieën vastgesteld. Tevens kon worden vastgesteld dat de acht kenmerken die door de 
NDV worden gebruikt, vrijwel allemaal door alle bronnen worden vermeld. Het gebruik van de 
zogenoemde dagkleuren wordt vanuit het historisch perspectief niet genoemd als kenmerk van 
daltononderwijs. 
- Voor de kernbegrippen van daltonontwikkeling zijn 16 nieuwe kenmerkcategorieën bepaald. 
 
c. Om na te gaan in welke mate aspecten van daltononderwijs en daltonontwikkeling door meerdere 
bronnen worden genoemd en hiermee het belang ervan te bepalen, zijn de gegevens van de 
bronlijsten overgebracht naar datamatrices voor respectievelijk daltononderwijs en voor 
daltonontwikkeling. De kolommen van elke datamatrix werden gevormd door de bronnen; de rijen 
werden bepaald door de kenmerkcategorieën. 
 
d. Per cel is in de datamatrix de frequentie vermeld van het aantal malen dat het betreffende 
kernbegrip is aangetroffen in de betreffende bron. Op deze wijze kon worden vastgesteld hoe vaak en 
in welke bronnen een bepaalde kenmerkcategorie is genoemd (zie ook bijlagen 1 t/m 4). 
 
e. Tot slot zijn de kenmerkcategorieën op basis van hun totaal aantal vermeldingen in rangvolgorde 
geplaatst. Het resultaat van deze inventarisatie is weergegeven in Tabel 8 en Tabel 9.  
De getallen in de laatste kolom van deze tabellen geven de frequentie aan van het aantal malen dat 
een kenmerk is aangetroffen in de in Tabel 7 vermelde literatuur.  
 

 
Tabel 8 
Voorlopige kenmerken daltononderwijs 

 

rangnr. kenmerkcategorieën  
aantal 
treffers 

1 vormen van zelfstandig werken, leren en reflecteren 59 

2 daltononderwijs is geen keurslijf met strakke richtlijnen 52 

3 pedagogisch handelen zichtbaar in bieden van keuzevrijheid aan leerlingen 36 

4 
gedrag van leerlingen mbt vrijheid van handelen in relatie tot verantwoordelijk voor 
eigen werk en dat van anderen 

35 

5 schoolculturele aspecten 32 

6 zelfstandig en samenwerkend leren is structureel in het curriculum opgenomen 31 

7 rekening houden met verschillen tussen leerlingen 25 

8 registratie van vorderingen en activiteiten 24 

9 gebruik takenbord en/of takenblad 20 

10 gebruik van ruimte gericht op zelfstandig werken en samenwerkend leren 18 

11 doorgaande lijn van daltonkenmerken in hele school 17 

12 aansluiten op liberaal, democratisch, rationalistisch maatschappijbeeld 14 

13 gebruik dagkleuren 9 
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Tabel 9 
Voorlopige kenmerken daltonontwikkeling  

 

rangnr. kenmerk 
aantal 
treffers 

1 teamsamenwerking 94 

2 leerkrachten opleiden en begeleiden 79 

3 vrijheid van school bij kiezen van proces en product 53 

4 aansturing niet alleen door schoolleiding  47 

5 doelen, planning en borging beschrijven 45 

6 continuïteit nastreven 27 

7 hulp of informatie beschikbaar via daltonvereniging 21 

8 registratie en evaluatie leerlingactiviteiten en -vorderingen 20 

9 gebruik van wetenschappelijke inzichten 18 

10 participeren in extern daltonoverleg 16 

11 de cultuur van de school 11 

12 ouders erbij betrekken en informeren 8 

13 daltonstudenten (pabo) erbij betrekken 3 

14 leerlingen betrekken bij proces en inhoud 3 

15 schoolbestuur erbij betrekken en informeren 2 

16 internationalisering 1 

 
 
 
3.3 Panelbeoordeling van de daltonkenmerken  

 
3.3.1 Inleiding 
 
Het literatuuronderzoek van het kennisgebied daltononderwijs heeft geleid tot 13 voorlopige 
kenmerken van daltononderwijs en 16 voorlopige kenmerken van daltonontwikkeling.  
Om na te gaan of deze resultaten inhoudelijk voldoende representatief zijn voor de praktijk van het 
daltononderwijs en daltonontwikkeling, zijn ze voorgelegd aan twee deskundigenpanels ter 
beoordeling van kenmerken van respectievelijk daltononderwijs en van daltonontwikkeling. 
Gebruikmaken van een deskundigenpanel is een onderzoeksmethode, waarbij een vooraf bepaalde 
groep personen gevraagd wordt vanuit hun voor het betreffende onderzoek relevante expertise, 
deskundigheid of ervaring kritisch te reageren op inhoudelijke of methodische onderdelen van het 
onderzoek. Miles en Huberman beschouwen “getting feedback from informants” als “one of the most 
logical sources of corroboration” (Miles & Huberman, 1984). Zij noemen hierbij het onderkende belang 
van het beoordelen of becommentariëren van aangetroffen onderzoeksresultaten, de mogelijkheid tot 
fenomenologische validatie en het ethisch aspect van het betrekken en informeren van personen uit 
het onderzoeksgebied.  
Wester (1991) ziet feedback van participanten als mogelijkheid om controle uit te voeren op de 
kwaliteit van data, zoals representativiteit en betekenis van de aangetroffen gegevens en om 
daarnaast bij het interpreteren van data te kunnen nagaan of de door de onderzoeker verleende 
betekenis van de resultaten onderkend wordt door betrokkenen uit het onderzoeksveld. Baarda, De 
Goede en Teunissen (2005) benadrukken het gevaar van subjectiviteit van de onderzoeker -
“bedrijfsblindheid”- en bepleiten om ten behoeve van de externe geldigheid van de 
onderzoeksresultaten gebruik te maken van triangulatie en member-check. Daarbij worden uitkomsten 
voorgelegd aan deskundigen op het desbetreffende terrein, in dit geval daltononderwijs. 
 
Met het doel vast te stellen of de aangetroffen aspecten van daltononderwijs en daltonontwikkeling als 
bruikbaar kunnen worden aangemerkt, zijn twee groepen experts uit het werkveld van het 
daltononderwijs samengesteld en benaderd: 
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Panel 1: kenmerken van daltononderwijs 

Ter voorbereiding op de beoordeling van de voorlopige kenmerken van daltononderwijs is een panel 
geselecteerd van 10 personen, die allen werkzaam zijn in of nauw betrokken zijn bij het 
daltononderwijs in Nederland. Tevens zijn de voorlopige kenmerken geformuleerd in de vorm van één 
of meer uitspraken. Elke uitspraak is bedoeld om een meetbaar aspect te benoemen van de praktijk 
van het daltononderwijs. Vervolgens is het panel via e-mailcorrespondentie gevraagd om inhoudelijk 
te reageren op de uitsprakenlijst. In de paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 zijn de werkwijze en opbrengsten 
beschreven van de panelraadpleging inzake kenmerken van daltononderwijs. 

 
Panel 2: kenmerken van daltonontwikkeling 
Voor het beoordelen van voorlopige kenmerken van daltonontwikkeling is gebruik gemaakt van drie 
bestaande netwerken binnen het daltonwerkveld, namelijk het directieoverleg en het 
daltoncoördinatorennetwerk van de daltonscholen behorende tot de NDV-regio Midden Nederland en 
het daltoncoördinatorennetwerk van de NDV-regio Zuid. 
Alle personen zijn via e-mail gevraagd welke aspecten zij kenmerkend vinden voor daltonontwikkeling 
en hoe belangrijk. In de paragrafen 3.3.4 en 3.3.5 zijn de werkwijze en opbrengsten van deze 
panelraadpleging nader toegelicht. 
 
 
3.3.2 Beoordeling van kenmerken van daltononderwijs 
 
a. Uitspraken over daltononderwijs 
 
De 13 aangetroffen kenmerken van daltononderwijs bieden in de formulering zoals vermeld in Tabel 8 
te weinig aanknopingspunten voor operationalisering en zijn bovendien zeer verschillend van 
abstractieniveau. Zo is duidelijk dat het ´gebruik van dagkleuren´ van een andere - meer concrete - 
orde is dan een kenmerk als bijvoorbeeld ´pedagogisch handelen´. Daarnaast kunnen de volgende 
kenmerken op inhoudelijke gronden beter ondergebracht worden bij uitgangspunten voor 
schoolverbetering (zie ook hoofdstuk 4): 
 
- Daltononderwijs is geen keurslijf met strakke richtlijnen 
Hoewel dit aspect in de literatuur veelvuldig als belangrijk kenmerk van daltononderwijs wordt 
genoemd, betreft het hier een geïntegreerde implementatiestrategie, waarbij - overigens in navolging 
van aanbevelingen van Parkhurst - scholen de keuze hebben om kenmerken van daltononderwijs in 
zelfgekozen vorm en volgorde te implementeren. Het hanteren van geïntegreerde 
implementatiestrategieën is één van de uitgangspunten bij schoolverbetering.   
 
- Schoolculturele aspecten 
Tijdens de ontwikkeling van daltononderwijs worden bepaalde opvattingen, materialen en (vak)termen 
met betrekking tot deze onderwijsvorm gangbaar in de school bij het team en bij de leerlingen. Vaak 
groeien ze uit tot vanzelfsprekendheden die daarmee deel uitmaken van de schoolcultuur. 
Schoolcultuur, als factor die van invloed is op het proces van schoolverbetering, is een element van 
het uitgangspunt dat een innovatieproces gericht moet zijn op schoolprocedures, taken en rollen die 
de processen van onderwijzen en leren ondersteunen. 
 
- Doorgaande lijn van daltonkenmerken in hele school 
Auteurs en leraren op het gebied van daltononderwijs wijzen op het belang van het hanteren van een 
doorgaande lijn in het werken volgens de daltonprincipes in de scholen en noemen dit aspect tevens 
kenmerkend voor daltononderwijs. Om deze doorgaande lijn te realiseren is op schoolniveau overleg 
nodig over procedures en afspraken op daltongebied; en dient afstemming bevordert te worden 
tussen leerkrachten van verschillende leerjaren. Dergelijke activiteiten behoren tot de 
“schoolprocedures, taken en rollen die de processen van onderwijzen en leren ondersteunen” en 
dragen bij aan het schoolverbeteringsproces. 
 
Eén van de aangetroffen kenmerken die eveneens in aard afwijkt van de andere, is het door Popp 
(1995) opgemerkte feit dat daltononderwijs aansluiting vindt bij een liberaal, democratisch, 
rationalistisch maatschappijbeeld. Zij zegt hierover: 
“Die Prämissen des [Dalton-]Konzepts sind unzweideutig in einer liberalen, demokratischen und 
rationalistischen Orientierung verankert, derzufolge Bildung und Erziehung ... als interaktive Prozesse 
verstanden werden ... Der Dalton Plan fördert Ausbildungsziele, die zu den Grunderfordernissen einer 
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modernen, komplexen Industriegesellschaft gehören: die Entfaltung individueller Fähigkeiten, 
Selbständigkeit und Initiative, soziale Sensibilität und Verantwortungsbereitschaft, 
Kooperationsfähigkeit und sozialer Zusammenhalt uber die Gruppengrenzen hinweg” (Popp, 1995). 
De argumentatie van Popp is van belang waar het gaat om de analyse van daltonkenmerken die 
hebben bijgedragen aan het succes van daltononderwijs in Nederland. Het biedt echter minder 
aanknopingspunten om de praktijk van het daltononderwijs op groepsniveau zichtbaar te maken en 
zal daarom ten behoeve van dit onderzoek niet verder worden uitgewerkt.  
 
De volgende, resterende kenmerken zijn uit het literatuuronderzoek geselecteerd om te worden 
omgezet naar uitspraken over situaties die concreet in de praktijk van het daltononderwijs 
waargenomen kunnen worden.  
1. vormen van zelfstandig werken, leren en reflecteren 
2. pedagogisch handelen zichtbaar in bieden van keuzevrijheid aan leerlingen 
3. gedrag van leerlingen m.b.t. vrijheid van handelen in relatie tot verantwoordelijk voor eigen werk en    
    dat van anderen 
4. zelfstandig en samenwerkend leren is structureel in het curriculum opgenomen 
5. rekening houden met verschillen tussen leerlingen 
6. registratie van vorderingen en activiteiten 
7. gebruik van een takenbord en/of takenblad 
8. gebruik van ruimte gericht op zelfstandig werken en samenwerkend leren 
9. gebruik van dagkleuren 
 
De praktijk van het daltononderwijs is te benaderen vanuit twee dimensies, namelijk (a) het is een 
leeromgeving, waarin (b) bepaalde activiteiten plaatsvinden.  
De onderwijspraktijk of onderwijssituatie kent drie stadia van onderwijzen en leren: “een beginstadium, 
een verloop van het leerproces en een eindstadium” (Van Parreren, 1979). De activiteiten die hiermee 
samenhangen, bepalen het didactisch handelen. In hun definitie van didactisch handelen 
onderscheiden De Corte et al.(1976) eveneens drie stadia of componenten, te weten “het 
voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijsleerprocessen”. Ook De Munnik en Vreugdenhil 
(2001) gaan bij hun handreiking voor het zorgvuldig “ontwerpen van onderwijs” uit van “drie 
activiteiten: voorbereiding, uitvoering, evaluatie”. 
Als onderwijssituaties worden benaderd als leeromgeving, zijn deze drie componenten opnieuw te 
herkennen. Zo wijzen Verloop en Lowyck (2003) op “doelen, startsituatie, leerervaringen, 
leerinhouden, werkvormen, onderwijsleermiddelen en evaluatie [als] componenten van een 
leeromgeving”.  
Om nu de praktijk van het daltononderwijs te kunnen benoemen, worden op basis van het voorgaande 
vier groepen activiteiten onderscheiden: instructie, verwerking (onderverdeeld in groepsactiviteiten en 
takenwerk - een typerende activiteit binnen daltononderwijs) en evaluatie-activiteiten. Per activiteit 
wordt vervolgens nagegaan of deze in een daltonleeromgeving wordt aangeboden. In hoofdstuk 2 van 
dit boek is daltononderwijs gedefinieerd als “een onderwijsomgeving waarin leerlingen en leraren, op 
basis van de overtuiging dat ieder mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor 
zichzelf en voor zijn omgeving, hun vermogen leren vergroten op het gebied van zelfstandig 
functioneren, samenwerken en handelen vanuit het vrijheidsbeginsel.” Met deze omschrijving kan een 
daltonleeromgeving vanuit vijf invalshoeken benaderd worden: zelfstandigheid, samenwerking, 
vrijheid, verantwoordelijkheid en - om louter fysieke elementen niet uit te sluiten - voorzieningen.  
 
Aan de hand van de hierboven beschreven dimensies Activiteiten en Leeromgeving is een matrix 
ontwikkeld van twintig cellen (zie Tabel 10). De dimensie Activiteiten omvat 4 hoofdgroepen: instructie, 
takenwerk, groepsactiviteiten en evaluatie. De dimensie Leeromgeving is opgedeeld in 5 rubrieken: 
zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid, verantwoordelijkheid en voorzieningen. 
Deze matrix is ontwikkeld als hulpmiddel om uitspraken over de daltonpraktijk te genereren en onder 
te brengen. Voor elke cel is een aantal uitspraken geformuleerd. Hierbij is gebruik gemaakt van 
diverse, bestaande instrumenten uit het daltononderwijs, zoals Kijkwijzers, Indicatorenlijsten en 
Checklists (zie Literatuur en bronnen). Ten behoeve van cellen waarvoor onvoldoende uitspraken 
beschikbaar waren, zijn nieuwe items ontwikkeld.  
De aldus gerealiseerde, voorlopige uitsprakenlijst is voorgelegd aan een panel van deskundigen op 
daltongebied. In de volgende paragrafen wordt uiteengezet hoe de panelleden hebben gereageerd op 
de uitsprakenlijst en op welke wijze deze reacties zijn verwerkt.  
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Tabel 10 
Matrix kenmerken daltononderwijs 

 
DALTONONDERWIJS 

leeromgeving activiteiten 

 instructie takenwerk groepsactiviteiten evaluatie 

zelfstandigheid     

samenwerking     

vrijheid     

verantwoordelijkheid     

voorzieningen     

 
 
b. Resultaten 
 
Voor het samenstellen van het panel zijn 10 personen benaderd die allen werkzaam zijn in of nauw 
betrokken zijn bij het daltononderwijs. Daarbij is gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van 
verschillende ervaringsperspectieven, te weten:  
- bestuur Nederlandse Dalton Vereniging 
- visitatie daltonscholen 
- praktijk daltononderwijs (directie, daltoncoördinatie en/of leerkracht) 
- onderzoek/advies daltononderwijs 
De panelleden zijn via e-mail benaderd met de vraag of zij de uitsprakenlijst wilden beoordelen. Van 
de 10 geselecteerde personen hebben 8 personen gereageerd.  
De samenstelling van het definitieve panel is als volgt vastgesteld: 
 
 Man/vrouw-verhouding:   3 mannen, 5 vrouwen 
 Ervaring als bestuurslid:  2 personen 
 Ervaring als visiteur:   4 personen 
 Ervaring als onderzoeker/adviseur: 3 personen 
 Ervaring als directielid:   5 personen 
 Ervaring als daltoncoördinator:  3 personen 
 Ervaring als leerkracht:   5 personen 
 
Alle ervaringsperspectieven zijn in het panel vertegenwoordigd. Uit het overzicht wordt duidelijk dat in 
het panel naar verhouding meer ervaring aanwezig is vanuit de praktijk van het daltononderwijs, ten 
opzichte van ervaring op het gebied van bestuur en beoordeling van daltononderwijs. Verwacht wordt 
dat deze lichtscheve verdeling geen overwaardering van praktijkaspecten zal opleveren, omdat de 
helft van de panelleden zowel ervaring heeft met de praktijk als met bestuur of visitatie. 
Het panel heeft de uitsprakenlijst beoordeeld aan de hand van zeven vragen. De reacties op deze 
vragen worden hier nabesproken. Ook worden enkele opvallende opmerkingen nader toegelicht. 
 

 
Vragenlijst Uitspraken over daltononderwijs 
 
a. Vindt u de gebruikte indeling van hoofdgroepen bruikbaar, of heeft u suggesties ter verbetering? Graag uw eventuele 
suggesties toelichten. 
b. Vindt u de gebruikte indeling van rubrieken bruikbaar, of heeft u suggesties ter verbetering? Graag uw eventuele suggesties 
toelichten. 
c. Wilt u aangeven welke uitspraken volgens u niet kenmerkend zijn voor daltononderwijs en wilt u dit toelichten? 
d. Wilt u als u dat nodig vindt, eventueel uitspraken verbeteren of anders formuleren? 
e. Wilt u aangeven welke uitspraken volgens u bij een andere rubriek of hoofdgroep thuishoren en - in dat geval - suggesties 
doen ter verbetering? 
f. Zijn er aspecten van daltononderwijs die niet met deze uitspraken worden benoemd, maar volgens u er wel bij horen? Heeft u 
eventueel tekstsuggesties voor uitspraken waarmee deze ontbrekende aspecten benoemd kunnen worden? 
g. Heeft u met betrekking tot deze uitsprakenlijst nog overige opmerkingen of suggesties, die de bruikbaarheid van de lijst ten 
goede kunnen komen? 
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reacties op hoofdgroepenniveau 
- Op de eerste vraag is door 6 van de 8 panelleden gereageerd. Deze reacties geven geen aanleiding 
om de oorspronkelijke indeling van vier hoofdgroepen te wijzigen. Eén panellid stelt voor om 
takenwerk en groepsactiviteiten te combineren onder de hoofdgroep Uitvoering. Deze suggestie wordt 
niet overgenomen, omdat takenwerk en groepsactiviteiten weliswaar beide uitvoerend zijn, maar op 1 
belangrijk punt van elkaar verschillen. Bij takenwerk gaat het erom dat de leerling oefent in het werken 
zonder tussenkomst van de leerkracht, terwijl bij groepsactiviteiten de interactie tussen leerkracht en 
leerlingen juist deel uitmaakt van de activiteit.  
 
reacties op rubriekenniveau 
- Er zijn door zeven leden van het panel kanttekeningen geplaatst bij de indeling van rubrieken. “Het 
kopje Voorzieningen vindt [een respondent] een meerwaarde hebben”, terwijl een ander deze rubriek 
“Voorwaarden zou noemen”. Het voorstel om Voorzieningen te veranderen in Voorwaarden wordt niet 
overgenomen, omdat de beschreven aspecten van daltononderwijs geen voorwaarde zijn om tot 
daltononderwijs te komen. Aanwezigheid en toepassing van een voorziening geeft wel meer 
mogelijkheden om daltononderwijs uit te voeren. De hier door het panellid als Voorwaarde genoemde 
elementen zijn ondergebracht onder de uitgangspunten van schoolverbetering. 
Uit veel opmerkingen wordt duidelijk dat kenmerken van daltononderwijs enerzijds nauw met elkaar 
verbonden zijn en anderzijds niet altijd onder de zelfde noemer geplaatst kunnen worden. “Vrijheid en 
verantwoordelijkheid zou ik samenvoegen (immers vrijheid wordt doorgaans gegeven daar waar het 
kind de verantwoordelijkheid ervoor zou kunnen dragen, dus in mijn beleving hebben deze twee 
zoveel met elkaar te maken dat je ze niet los kunt zien).” “[Ik zie] de ratio niet van het onderscheiden 
tussen zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid.” “Ik vind de toevoeging van 
verantwoordelijkheid niet extra informatie geven boven de andere categorieën.”[Waarom] vereenzelvig 
je differentiatie met vrijheid?” Deze opmerkingen geven aanleiding om het expliciete gebruik van 
rubrieken te heroverwegen en daarnaast vormen van differentiatie als aspect van daltononderwijs toe 
te voegen. Dit sluit overigens aan op de constatering van Janssen, dat “van meet af aan er bij het 
daltononderwijs de een of andere vorm van differentiatie [werd] toegepast ... [maar dit] blijft 
overgelaten aan het oordeel en het beleid van het team. Dat behoort tot hun keuzevrijheid. En het is 
weer kenmerkend voor het daltononderwijs, dat het ook op dit punt niets voorschrijft” (Janssen, 1996).  
Op grond van het voorgaande wordt de rubriekenindeling vervangen door de richtlijn om per activiteit 
uitspraken op te nemen waarmee de aanwezigheid van (vormen van) verantwoordelijkheid, vrijheid, 
zelfstandigheid, samenwerken en differentiatie vastgesteld kan worden. 
 
reacties op uitsprakenniveau 
- De vragen c, d, e en f zijn beantwoord door respectievelijk 2, 4, 3 en 4 respondenten. In Tabel 11 is 
per cel aangegeven hoeveel uitspraken (“uitspr”) voor dit daltonaspect zijn geformuleerd. Het tweede 
cijfer in de cel geeft aan hoeveel opmerkingen (“opm”) bij deze uitspraken zijn gemaakt door het 
panel. 
De opmerkingen geven geen aanleiding om uitspraken uit de lijst te verwijderen. Alle uitspraken 
kunnen in verband gebracht worden met het daltononderwijs.  
De meeste suggesties ter verbetering of verplaatsing van uitspraken hebben geleid tot enkele 
tekstuele aanpassingen, of vormden mede aanleiding om differentiatie als kenmerk toe te voegen (zie 
ook: ´reacties op rubriekenniveau´).  
De suggestie om ´keuze van werkplek´ als uitspraak toe te voegen, wordt overgenomen.  
De suggestie om in de hoofdgroep Evaluatie uitspraken op te nemen aangaande 
intervisiebijeenkomsten en collegiale consultatie wordt niet overgenomen. Het betreft hier activiteiten 
van leerkrachten zonder leerling-component. Overleg tussen leerkrachten wordt binnen dit onderzoek 
opgevat als element bij schoolverbetering en zal in dat deel van het onderzoeksinstrument worden 
opgenomen. 
Een panellid wijst op het belang van de rol van de leerkracht binnen het daltononderwijs en vergelijkt 
diens ontwikkeling met die van de leerling, zij het op een ander niveau. Dit belang wordt binnen dit 
onderzoek onderkend en gehonoreerd in de vorm van operationalisatie van leerkrachtcompetenties 
als element van schoolverbetering.
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Tabel 11 
Opmerkingen panel bij uitspraken daltononderwijs 

 
DALTONONDERWIJS 

aspecten leeromgeving  onderwijsactiviteiten 

 instructie takenwerk groepsactiviteiten evaluatie 

 uitspr opm uitspr opm uitspr opm uitspr opm 

zelfstandigheid 3 4 8 9 3 5 5 1 

samenwerking 3 7 3 4 7 3 7 7 

vrijheid 4 10 4 7 5 9 3 1 

verantwoordelijkheid 1 1 4 1 6 1 2 2 

voorzieningen 2 1 6 6 3 1 4 2 

totaal 13 23 25 27 24 19 21 13 

 
 
reacties van algemene aard 
- Er zijn door vijf personen diverse reacties ingebracht van meer algemene aard; variërend van 
interesse voor het onderzoek tot het gebruik van alternatieve antwoordopties. Opmerkelijk was de 
vraag naar de “maat of norm [van daltononderwijs]” die in dit onderzoek wordt gehanteerd: “De 
oorspronkelijke praktijk en theorie van Parkhurst? De NDV-richtlijnen? De richtlijnen van bepaalde 
auteurs? De daltonpraktijk zelf? ... Voor beoordeling van de kwaliteit van de lijst is van belang welke 
bronnen je volgt, waarom en hoe.” Het betreffende panellid wijst hier op het bestaan van verschillende 
interpretaties van daltononderwijs. Afhankelijk welke interpretatie men volgt, zou vermeld moeten 
worden of de gekozen uitspraken deze interpretatie voldoende afdekken.  
Bij het samenstellen van de besproken uitsprakenlijst is gezocht naar een combinatie van de 
verschillende interpretaties, door uit te gaan van door verschillende auteurs genoemde 
daltonkenmerken en door gebruik te maken van dalton-´instrumenten´ uit meerdere bronnen. Met de 
voorliggende deskundigenraadpleging wordt bovendien gelegenheid geboden om te sterk afwijkende 
interpretaties vroegtijdig te signaleren. Deze zorgvuldigheid is bedoeld om aspecten van 
daltononderwijs te beschrijven die herkenbaar zijn voor een zo groot mogelijk aantal scholen.  
 
In het bijzonder dient hier tot slot aandacht te worden gevraagd voor de volgende opmerking van één 
van de panelleden: 
 
“Alles is kenmerkend voor dalton als het maar niet uit zijn verband wordt gerukt. Veel scholen roepen 
dat ze daltonaspecten gebruiken en eigenlijk al net zo werken als daltonscholen. Onzin natuurlijk; 
losse daltonaspecten gebruiken geeft nog lang geen daltonschool. Het is juist de verbinding/chemie 
tussen de diverse aspecten die ons tot echte daltonianen maakt (de rest is surrogaat). Het 
totaalgebruik is van doorslaggevende betekenis en maakt een school tot daltonschool.” 
 
Deze uitspraak verwijst naar de binnen daltonkringen gangbare opinie dat daltononderwijs in de 
eerste plaats een allesomvattende benadering van onderwijs en leren impliceert, die nooit helemaal 
kan worden beschreven in concreet waarneembare en meetbare uitspraken.  
Er is voor gekozen om deze veronderstelde meerwaarde van het daltononderwijs niet als meetbare 
eigenschap op te nemen in het instrument ´daltononderwijs´. Naar verwacht zou het construeren van 
een betrouwbare schaal met items die deze eigenschap zouden kunnen vaststellen, onevenredig veel 
tijd en aandacht vragen, die binnen het kader van deze studie niet beschikbaar is.  
 
c. Conclusies 
 
De 13 voorlopige kenmerken van daltononderwijs die uit het literatuuronderzoek naar voren zijn 
gekomen, zijn met behulp van een matrix omgezet naar 83 uitspraken. Deze uitspraken zijn 
voorgelegd aan een panel van 8 deskundigen op daltongebied. Op basis van de respons van het 
panel is de uitsprakenlijst als volgt vastgesteld: 
- Uitspraken over daltononderwijs kunnen worden verdeeld in vier groepen activiteiten: instructie, 
takenwerk, groepsactiviteiten en evaluatie. 



  43 

- Per activiteit dienen uitspraken te worden opgenomen vanuit de invalshoeken differentiatie,  
samenwerken, verantwoordelijkheid, vrijheid en zelfstandigheid - zonder onderverdeling per 
invalshoek. 
- Voor het onderwerp ´keuze van werkplek´wordt een uitspraak toegevoegd. 
- Uitspraken over vaardigheden en kwaliteiten van leerkrachten op daltongebied worden opgenomen 
in het deelinstrument ´schoolverbetering/daltonontwikkeling´. 
- De veronderstelling dat daltononderwijs een bepaalde meerwaarde heeft, wordt als aandachtspunt 
opgenomen in het empirisch deel van het onderzoek.  
Met deze conclusies als basis is in de volgende paragraaf een overzicht samengesteld van actviteiten 
in het daltononderwijs, waarbij per type activiteit is aangegeven welke specifieke daltonkenmerken 
hierbij aangetroffen kunnen worden. 
Deze beschrijving vormt als het ware het model op grond waarvan de items voor het 
onderzoeksinstrument ´daltononderwijs´ geformuleerd kunnen worden. 
 
 
3.3.3 Activiteiten in het daltononderwijs: een modelbenadering 
 
Tijdens een onderwijsdag in een daltonschool vinden verschillende activiteiten plaats die globaal 
ingedeeld kunnen worden in vier typen: instructie, takenwerk, groepsactiviteiten en evaluatie/reflectie. 
De flexibiliteit van daltononderwijs maakt het mogelijk dat scholen en ook groepen binnen dezelfde 
school onderling kunnen verschillen in de wijze waarop deze activiteiten worden vormgegeven - ook 
wat betreft de mate waarin deze activiteiten daltonkenmerken bevatten. Deze modelbenadering heeft 
dan ook tot doel een opsomming te bieden van mogelijk voorkomende daltonkenmerken, zonder 
daarbij te pretenderen dat deze opsomming uitputtend is of als bindend dient te worden opgevat. 
 
a. Instructie 
 
In het daltononderwijs kunnen drie onderwijssituaties met instructie worden onderscheiden:  
(1) instructie van de nieuwe taak; hierbij gaat het om introductie en toelichting van meestal 
organisatorische of procesmatige aspecten van de nieuwe taak en niet zozeer om inhoudelijke 
aspecten; 
(2) instructie waarbij uitleg wordt gegeven over bepaalde opdrachten of verwerkingsactiviteiten bij een 
vakgebied, thema of onderwerp - veelal van toepassing op en/of ter introductie van groepsgerichte 
dan wel klassikale activiteiten; 
(3) instructie van (nieuwe) kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen en taal/lezen. 
Binnen de indeling van vier typen activiteiten dient onder instructie deze laatstgenoemde vorm te 
worden verstaan, dat wil zeggen het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van 
rekenen of taal/lezen.  
 
De vormgeving van instructielessen voor rekenen en taal/lezen in daltonscholen is veelal vergelijkbaar 
met het reguliere onderwijs, dan wel gebaseerd op het directie instructiemodel (Leenders, Naafs & 
Van den Oord, 2002). Kernelementen hiervan zijn doelgerichtheid, differentiatie, demonstratie (door 
de leerkracht) en nadoen (door leerlingen) en een duidelijke afsluiting (wat is er geleerd?) van de les 
(De Haan, 2008a).  
Specifieke daltonelementen van een instructieles zijn bijvoorbeeld verantwoordelijkheid bij leerlingen 
over deelname (weten leerlingen wanneer en waarover instructie wordt gegeven; kunnen leerlingen 
zelf bepalen of ze deelnemen aan de instructie?), de mogelijkheid om elkaar te helpen of samen te 
kunnen werken, of eventueel nieuwe leerstof aan te leren zonder tussenkomst van de leerkracht, 
waarbij ook zelfcontrole van behaalde resultaten mogelijk is. 
 
b. Takenwerk 
 
Vrijwel dagelijks en zo mogelijk verspreid over twee of meer momenten op een dag biedt de 
daltonleerkracht gelegenheid voor leerlingen om te oefenen in het zelfstandig werken aan 
verschillende taken. Het doel hiervan is kinderen vaardigheden te laten opdoen in het zelf organiseren 
van hun werkzaamheden en leeractiviteiten, zonder daarbij afhankelijk te zijn van tussenkomst door 
de leerkracht. Een onderliggend doel is tevens de leerlingen te leren omgaan met uitgestelde 
aandacht: het gegeven dat zij de leerkracht tijdens het takenwerk niet om hulp kunnen vragen. Door 
de aard van de taken worden leerlingen uitgedaagd om zelf oplossingen te vinden voor vragen of 
problemen die zich kunnen voordoen, waarbij het onderling consulteren en hulp bieden nadrukkelijk 
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wordt aanbevolen. De inhoud en het niveau van de betreffende taken kan zowel afgestemd zijn op 
individuele als op alle leerlingen, maar is in beginsel niet zo complex, dat begeleiding van de 
leerkracht noodzakelijk is. Daarmee zou immers het criterium van onafhankelijkheid teniet worden 
gedaan, waardoor geen of minder ontwikkeling van zelfstandig kiezen en handelen kan plaatsvinden. 
Veel verwerkingsopdrachten vanuit de verschillende onderwijsleergebieden komen terug in de taken. 
 
De planning van momenten waarop leerlingen zelfstandig werken aan taken kan per daltonschool en 
per leeftijdsgroep verschillen. De tijd die een leerling heeft om een taak - een reeks opdrachten - uit te 
voeren, varieert van een halve dag tot een hele week. Ook taakperioden van meer dan een week 
worden een enkele maal aangetroffen. De dag waarop een taakperiode begint, kan variëren.  
De taken staan vermeld op een overzichtsbord en/of een formulier, in daltonscholen veelal met 
´takenbord´ respectievelijk ´takenblad´ aangeduid. De term ´weektaak´ is eveneens gangbaar, maar 
minder adequaat omdat de taakperiode kan variëren. Het takenblad is een door de individuele leerling 
gebruikt formulier met een beschrijving van of verwijzing naar de opdrachten (“taken”) die in een 
aangegeven periode gemaakt moeten worden. Het bevat functies die tot doel hebben de leerling 
medeverantwoordelijk te maken voor aspecten van het eigen leerproces, zoals plannen en aftekenen 
van het werk, registreren en eventueel beoordelen van resultaten (Jansen & De Haan, 2005).  
Met op schoolniveau afgesproken kleuren (voor elke dag een andere kleur) wordt op het takenbord of 
takenblad geregistreerd welke taken zijn gekozen (planning) of zijn gemaakt (aftekenen). Het niveau 
van een taak is afgestemd op individuele of enkele leerlingen of de hele groep. 
Bij takenwerk kunnen leerlingen zelf hun taken plannen, uitvoeren en aftekenen, kiezen of zij alleen of 
samen aan een taak werken en bepalen of zij in of buiten het lokaal werken. Benodigde materialen of 
hulpmiddelen zijn voor leerlingen toegankelijk. De meeste taken worden gekozen door de school 
/leerkracht met het oog op bepaalde te behalen leerdoelen, maar leerlingen zouden ook zelf taken 
kunnen kiezen om deze doelen te bereiken. 
Leerlingen kunnen zelf enkele of alle afgeronde taken nakijken. 
Met behulp van een vaak voor de hele school afgesproken teken, voorwerp of symbool geeft de 
leerkracht aan dat hij of zij enige tijd niet door leerlingen aangesproken kan worden voor hulp of 
begeleiding. Leerlingen kunnen elkaar om hulp vragen. Terwijl leerlingen aan taken werken, 
observeert de leerkracht leerlingen, of biedt hij of zij doelgerichte, individuele begeleiding. 
Een specifiek onderdeel van de taken is het keuzewerk, waarbij leerlingen (afhankelijk van hun 
ontwikkelingsniveau) zelf een activiteit, de bijbehorende aanpak en de afronding ervan kunnen 
bepalen. De school stelt meerdere mogelijkheden voor keuzewerk ter beschikking, zodat leerlingen uit 
een breed spectrum kunnen kiezen. Leerlingen kunnen ook zelf suggesties voor keuzewerk 
aandragen. 
 
c. Groepsactiviteiten 
 
Naast instructie, waarbij de leerkracht een sturende rol heeft in het onderwijsproces, of takenwerk, 
waarbij juist de leerling grotendeels bepaalt wat de volgende stappen zijn, vinden ook 
groepsactiviteiten plaats tijdens de schooldag. Groepsactiviteiten zijn onderwijsactiviteiten waar de 
hele groep leerlingen bij betrokken is.  
Deze activiteiten worden gekenmerkt door veel momenten van interactie tussen leerkracht en 
leerlingen, en tussen leerlingen onderling. Deze interactie is naast informatief ook bedoeld om 
leerlingen te stimuleren tot een eigen inbreng en initiatief en hen alternatieve werkvormen te laten 
onderzoeken. De sturing van het leerproces ligt afwisselend bij de leerkracht en bij de leerlingen. Een 
groepsactiviteit is veelal gericht op de hele groep leerlingen, maar deelactiviteiten kunnen individueel 
of in groepjes worden uitgevoerd. Groepsactiviteiten kunnen vrijwel alle onderwijsleergebieden 
betreffen, met activiteiten die zowel structureel als incidenteel in het schoolprogramma zijn 
opgenomen. Instructieactiviteiten voor rekenen en taal/lezen worden binnen deze studie niet tot 
groepsactiviteiten gerekend. 
 
Daltontypische elementen kunnen zijn dat de leerkracht leerlingen stimuleert suggesties aan te dragen 
over het onderwerp, het doel, de werkvormen en/of de afronding/toetsing van een activiteit. Leerlingen 
werken individueel, of samen aan opdrachten die door de leerkracht of door henzelf zijn gekozen. Zij 
kunnen daarbij gebruikmaken van materialen en hulpmiddelen en ook zelf een werkplek kiezen. De 
leerkracht leert leerlingen in toenemende mate zelf verantwoordelijk te zijn voor de omgang met 
elkaar, de ruimte en materialen.  
Bij de samenstelling van groepjes, de verwerking en toetsing van de leerstof kan de leerkracht 
doelgericht inspelen op verschillen in capaciteiten en leergedrag van leerlingen. 
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Ter bevordering van het zelfstandig handelen door leerlingen kan de leerkracht het gebruik 
bevorderen van visuele hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld taak- of handelingswijzers en pictogrammen. 
Groepsactiviteiten in daltonscholen kunnen ook klasoverstijgend plaatsvinden, waarbij leerlingen 
verantwoordelijk kunnen zijn voor de voorbereiding en/of uitvoering ervan.  
 
d. Evaluatie en reflectie 
 
Een rode draad door al deze onderwijsactiviteiten wordt gevormd door het vierde activiteitentype; 
evaluatie en reflectie. Op basis van het pedagogische uitgangspunt dat leerlingen zelf deels 
verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen ontwikkeling, streeft de daltonleerkracht ernaar om 
situaties te creëren waarin leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen, vaardigheden en kennis 
kunnen oefenen en veranderen en toepassen. Zo leren leerlingen zichzelf kennen en worden ze zich 
bewust van wat ze wel of niet kunnen en willen. Je kunt pas verantwoordelijk zijn voor keuzes, als je je  
bewust bent van wie je bent en wat je wilt, zo is de redenering in het daltononderwijs. Door leerlingen 
te stimuleren om alleen of met anderen te reflecteren op keuzes die ze hebben gemaakt en de 
consequenties ervan, bevorderen daltonleerkrachten bewustwording bij leerlingen en het vermogen 
om zich verantwoordelijk te voelen en hiernaar te handelen. 
Door evaluatie- en reflectieactiviteiten leren leerlingen zich bewust te worden van hun capaciteiten en 
de consequenties van zelfgemaakte keuzes met betrekking tot het eigen leerproces (Hattie, 2012).  
“De kwaliteit van het leren [is] belangrijk. Heeft de leerling effectiever en efficiënter een probleem leren 
oplossen?” (Dochy, Schelfhout & Janssens, 2003).  
Daarbij kunnen - naast de traditionele, schriftelijke - meer gevarieerde werkvormen toegepast worden, 
zoals mondeling, individueel, in tweetallen of groepen, tussen leerlingen onderling of met de 
leerkracht, en gerichtheid op diverse invalshoeken zoals de kwaliteit van het resultaat, de gehanteerde 
werkwijze/werkhouding, of de samenwerking met anderen. 
In het daltononderwijs zijn evaluatie-activiteiten structureel opgenomen in het programma en 
stimuleert de leerkracht dat leerlingen ook zelf initiatieven op dat gebied ontplooien. 
Op groeps-  en individueel niveau komt de daltonwerkwijze regelmatig aan de orde. Vanuit het 
standpunt, dat het een werkwijze is die de leerlingen ondersteunt bij het leren, redeneert een 
daltonleerkracht dat leerlingen daarom een inbreng kunnen hebben in het bespreken ervan. De 
resultaten van reflectie en evaluatie vormen op hun beurt het uitgangspunt voor het bepalen van 
nieuwe ontwikkelingsdoelen. Ook hierbij kan de leerling een inbreng en eigen verantwoordelijkheid 
worden gegeven. 
 
 
3.3.4 Beoordeling van kenmerken van daltonontwikkeling 
 
Het tweede panel, samengesteld uit 80 personen uit het daltonwerkveld, werd uitgenodigd via e-mail 
een waardering en eventueel aanvullend commentaar te geven op de 16 voorlopige kenmerken van 
daltonontwikkeling. Bij elk kenmerk is gevraagd om een reactie op de volgende twee vragen: 
a. Is dit volgens u een kenmerk van daltonontwikkeling? (ja of nee) 
b. Zo ja, hoe belangrijk vindt u dit kenmerk? 
De mate van belangrijkheid kon worden aangegeven op een vierpuntsschaal, volgens de waarden: (1) 
niet belangrijk; (2) beetje belangrijk; (3) tamelijk belangrijk; (4) zeer belangrijk. 
De vragenlijst werd afgesloten met de mogelijkheid om aanvullende opmerkingen te noteren. 
In Tabel 12 is een overzicht opgenomen van de respons op deze panelraadpleging, verdeeld over de 
deelgroepen.  

 
Tabel 12 
Respons panel op kenmerken daltonontwikkeling 

 
groep n respons  

directeuren van daltonscholen NDV-regio Midden Nederland 35 15 43% 

daltoncoördinatoren NDV-regio Midden Nederland en Zuid 45 23 51% 

totaal 80 38 48% 

 
 
Een overzicht van de reacties van de respondenten is vermeld in Tabel 13. Allereerst is voor elk 
kenmerk vastgesteld of men het typerend vindt voor daltonontwikkeling. De tabel laat zien dat 15 van 
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de 16 kenmerken door meer dan 50% van de respondenten typerend worden geacht. De vraag of 
´internationalisering´ een kenmerk voor daltonontwikkeling is, werd door evenveel respondenten met 
´ja´ als met ´nee´ beantwoord. 
Daarna is voor alle ´ja´-scores nagegaan in welke mate men het betreffende kenmerk belangrijk vindt. 
Daartoe zijn de scores gedichotomiseerd naar meer belangrijk of minder belangrijk. Tabel 13 toont dat 
bijvoorbeeld 36 respondenten het aspect ´leerkrachten opleiden en begeleiden´ een kenmerk vinden 
van daltonontwikkeling én dat alle 36 personen (100%) dit ‘meer belangrijk’ vinden. Ook het kenmerk 
´daltonstudenten (pabo) erbij betrekken´ wordt door 36 respondenten kenmerkend gevonden. Hierbij 
vindt slechts 72% dit kenmerk meer belangrijk, terwijl 28% het een minder belangrijk kenmerk vindt. 
Uit de tabel blijkt tevens dat ongeveer een zesde van het aantal respondenten ´vrijheid school kiezen 
proces, product´ geen kenmerk van daltonontwikkeling vindt. Een ruime meerderheid van de 
respondenten (86%) die dit wél een kenmerk van daltonontwikkeling noemen, vindt dit kenmerk meer 
belangrijk.  
 
 
Tabel 13 
Panelbeoordeling belang van kenmerken daltonontwikkeling 

 
Kenmerken daltonontwikkeling  Beoordeling (n = 38)  

  
Is dit een kenmerk van 
daltonontwikkeling? 

Indien Ja: ... belangrijk 

   ja nee % meer % minder 

1 teamsamenwerking  37 1 100 0 

2 participeren in extern daltonoverleg 37 1 86 14 

3 leerkrachten opleiden en begeleiden 36 2 100 0 

4 daltonstudenten (pabo) erbij betrekken 36 1 72 28 

5 hulp of informatie beschikbaar via ndv 36 1 69 31 

6 ouders erbij betrekken en informeren 35 2 94 6 

7 leerlingen betrekken bij proces&inhoud 35 2 91 9 

8 evaluatie leerlingactiviteiten & -vorderingen 34 4 97 3 

9 aansturing niet alleen door schoolleiding  34 4 94 6 

10 de cultuur van de school  33 5 94 6 

11 doelen, planning, borging beschrijven 32 6 100 0 

12 continuïteit nastreven  32 5 100 0 

13 schoolbestuur betrekken, informeren 31 4 68 32 

14 vrijheid school kiezen proces, product 28 6 86 14 

15 gebruik wetenschappelijke inzichten 25 10 56 40 

16 internationalisering   18 18 6 94 

 
 
Slechts een bescheiden meerderheid van de respondenten kwalificeert ´gebruik wetenschappelijke 
inzichten´ bij daltonontwikkeling als kenmerk. Bovendien vindt maar liefst 40% van deze groep dit 
kenmerk minder belangrijk. Dit zou erop kunnen wijzen dat het gebruik van wetenschappelijke 
inzichten bij daltonontwikkeling een beperkte rol speelt. 
 Mogelijk is dat te verklaren uit het feit dat er op het gebied van daltononderwijs nauwelijks 
wetenschappelijke kennis voorhanden is, die benut zou kunnen worden.  
Uit resultaten van het literatuuronderzoek blijkt dat wetenschappelijk onderzoek op bestuurlijk niveau 
van de daltonvereniging vaak wordt genoemd (zie bijlage 2). Op uitvoerend niveau van de scholen 
wordt dit kenmerk in bescheiden mate genoemd vanuit het onderzoeks- en praktijkperspectief (zie 
bijlage 3).  
Het lijkt erop dat gebruik van wetenschappelijk inzicht in het daltononderwijs beleidsmatig wordt 
aangemoedigd, maar dat dit element in de praktijk nog geen gemeengoed is.  
Daarmee kan worden vastgesteld dat er op basis van zowel het literatuuronderzoek als de 
panelraadpleging onvoldoende argumenten beschikbaar zijn om ´gebruik van wetenschappelijk 
inzicht´ uit te sluiten als kenmerk van daltonontwikkeling. Verwacht wordt op basis van empirisch 
onderzoek te kunnen bepalen of dit aspect wel of geen kenmerk van daltonontwikkeling is.  
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Tenslotte dient te worden stilgestaan bij de score van ´internationalisering´. Eerder is al opgemerkt dat 
het panel over dit aspect opvallend verdeeld is: bijna 50% van de geraadpleegde daltondirecteuren en 
daltoncoördinatoren vindt dit geen kenmerk van daltonontwikkeling. De score op belangrijkheid 
versterkt deze uitkomst. Uit de tabel valt af te leiden dat de meeste respondenten die 
internationalisering beschouwen als kenmerk van daltonontwikkeling, dit een minder belangrijk 
kenmerk vinden (94%). 
Omdat daarnaast al is vastgesteld dat internationalisering slechts eenmaal is vermeld in de literatuur, 
wordt ervoor gekozen om dit aspect niet als kenmerk van daltonontwikkeling te hanteren. Illustratief in 
dit verband is de notitie van één van de panelleden, een directeur van een basisschool die ten tijde 
van het onderzoek is gestart met het invoeren van daltononderwijs: “Ik denk niet dat 
internationalisering een specifiek kenmerk van daltononderwijs is, want wij hebben bijvoorbeeld al 
ruim 10 jaar een uitwisseling met een school in Münster (Duitsland-DH).” 
 
Naast het geven van een reactie op de voorlopige kenmerken van daltonontwikkeling, heeft een 
aantal respondenten gebruik gemaakt van de uitnodiging om andere kenmerken voor te stellen en/of 
aanvullend commentaar te leveren. De ingebrachte suggesties voor ´nieuwe´ kenmerken konden allen 
worden gerangschikt onder de bestaande kenmerken, of sloten aan op de voorlopige kenmerken van 
daltononderwijs.  
 

 
3.3.5 Overzicht van kenmerken van daltonontwikkeling 
 
In Tabel 14 zijn de kenmerken voor daltonontwikkeling vermeld in volgorde van belangrijkheid volgens 
de leden van het panel. Daarnaast is aangegeven hoe vaak deze kenmerken in de literatuur zijn 
aangetroffen.  
 
Tabel 14 
Kenmerken daltonontwikkeling en aansluiting op richtlijnen Nederlandse Dalton Vereniging 

 

kenmerk van daltonontwikkeling 
rangorde volgens 

panel 
rangorde volgens 

literatuurstudie 
aansluiting 

NDV-richtlijn 

teamsamenwerking 1 1 X 

participeren in extern daltonoverleg 2 10 X 

leerkrachten opleiden en begeleiden 3 2 X 

daltonstudenten (pabo) erbij betrekken 4 13  

hulp of informatie beschikbaar via NDV 5 7 X 

ouders erbij betrekken en informeren 6 12 X 

leerlingen betrekken bij proces & inhoud 7 14  

evaluatie van leerlingactiviteiten & -vorderingen 8 8 X 

aansturing niet alleen door schoolleiding  9 4 X 

de cultuur van de school 10 11  

doelen, planning, borging beschrijven 11 5 X 

continuïteit nastreven 12 6 X 

schoolbestuur erbij betrekken en informeren 13 15 X 

vrijheid school bij kiezen proces en product 14 3 X 

gebruik wetenschappelijke inzichten 15 9  

NDV-richtlijnen - -       
 
 
In de laatste kolom is aangekruist welke kenmerken overeenkomen met richtlijnen van de NDV, die 
door de aangesloten lidscholen opgevolgd dienen te worden bij de ontwikkeling van hun 
daltononderwijs. Enkele voorbeelden van deze richtlijnen zijn: 
 
- Een school beschrijft in een DaltonOntwikkelPlan “een actieplan om naar de licentieverlening toe te 
werken.” Hierin wordt verteld “welke daltonkenmerken de school al heeft en welke nog niet; en waar 
men aan verder wil werken.... Wanneer de school voldoende kan aantonen dat de daltonaspecten zijn 
ingebed in het onderwijs en de organisatie, wordt de licentie verleend” (WDN3-3p6.2). 
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- Een van de voorwaarden om daltonschool te kunnen zijn is dat de docenten scholing hebben gehad 
op het gebied van de daltonpedagogiek (WDN3-2.1). 
- De school volgt systematisch de vorderingen van haar leerlingen door middel van een 
leerlingvolgsysteem (WDN3-3p2.1e.214). 
- De school is betrokken bij daltonregioactiviteiten (WDN3-3p2.1e213). 
 
Uit Tabel 14 komt naar voren dat de richtlijnen van de NDV in belangrijke mate verbonden zijn met 
kenmerken van daltonontwikkeling, ofwel, dat de richtlijnen van de NDV op veel punten invloed 
uitoefenen op de daltonontwikkeling van een school.  
Op grond van deze analyse is besloten de lijst met kenmerken van daltonontwikkeling aan te vullen 

met ‘[gebruik maken van/ baseren op] richtlijnen van de NDV’ als extra kenmerk. De haakse pijl (   ) 
in Tabel 14 geeft aan dat de hoge overeenkomst (79%) van NDV-richtlijnen met kenmerken van 
daltonontwikkeling heeft geleid tot dit kenmerk.  
Daarmee zijn 16 kenmerken van daltonontwikkeling vastgesteld. 
 
 
3.4 Eindresultaten van het literatuuronderzoek 
  
In dit hoofdstuk is beschreven hoe door middel van literatuurstudie kenmerken zijn geïnventariseerd 
van daltononderwijs en daltonontwikkeling. Het doel van deze inventarisatie was te komen tot 
kenmerken, die omgezet kunnen worden in items voor de respectievelijke onderzoeksinstrumenten. 
Allereerst zijn uit daartoe geselecteerde bronnen tekstfragmenten ontleend, die na analyse en 
categorisatie hebben geleid tot een voorlopig overzicht van kenmerken van daltononderwijs en een 
voorlopig overzicht van kenmerken van daltonontwikkeling. 
Vervolgens is elk overzicht voorgelegd aan een panel van deskundigen uit het daltonwerkveld, om na 
te gaan of de aangetroffen kenmerken aangemerkt kunnen worden als reëel en aanvaardbaar voor de 
daltonpraxis. Op grond van ordening en inhoudelijke beoordeling van de panelrespons zijn beide 
overzichten geoptimaliseerd en vastgesteld. 
 
Daarmee heeft deze literatuurstudie als resultaat een modelbeschrijving opgeleverd van activiteiten in 
de praktijk van het daltononderwijs, die - verdeeld over instructie, takenwerk, groepsactiviteiten en 
activiteiten op het gebied van evaluatie en reflectie - gericht zijn op het bevorderen van 
verantwoordelijkheid, (keuze)vrijheid, zelfstandigheid, samenwerken en differentiatie (paragraaf 3.3.3).  
Aangenomen wordt dat de hiergenoemde onderwijsactiviteiten voldoen aan deze daltonkenmerken als 
gevolg van activiteiten op het gebied van daltonontwikkeling.  
Op grond van deze uitkomst kan nu in de onderwijspraktijk worden onderzocht in hoeverre kenmerken 
van daltononderwijs aanwezig zijn tijdens instructies, groepsgerichte lessen, evaluatiemomenten en 
takenwerk. Hiermee kan de mate van gerealiseerd daltononderwijs worden bepaald.  
Tevens zijn 16 kenmerken van daltonontwikkeling geselecteerd, die van belang lijken bij het invoeren 
en borgen van daltononderwijs, zoals de wijze van procesaansturing, samenwerking tussen en 
professionalisering van leerkrachten, betrokkenheid van meerdere partijen in en om de 
schoolorganisatie en de cultuur van de school (Tabel 14).  
 
Omdat bij dit onderzoek er vanuit wordt gegaan dat daltonontwikkeling een specifieke vorm is van 
schoolverbetering, zal hierna in hoofdstuk 4 vanuit het kennisdomein van schoolverbetering een 
theoretisch kader worden bepaald, dat richtinggevend kan zijn bij de instrumentconstructie. Analyse 
van dit theoretisch kader moet uitwijzen in hoeverre daltonontwikkeling en schoolverbetering hetzelfde 
zijn, ondergeschikt zijn aan elkaar, of van elkaar verschillen. Uit deze vergelijking zal blijken welke 
activiteiten op het gebied van schoolverbetering mogelijk bijdragen aan de invoering en borging van 
daltononderwijs in basisscholen. Onderzoek in de praktijk moet uitwijzen in welke mate deze 
schoolverbeteringsactiviteiten in daltonscholen worden toegepast.  
Verwacht wordt op basis van gegevens over de mate waarin daltononderwijs is gerealiseerd en de 
mate waarin schoolverbeteringsactiviteiten worden toegepast, te kunnen nagaan in hoeverre deze 
twee variabelen met elkaar samenhangen. 
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Hoofdstuk 4 Schoolverbetering als    
    onderzoekskader 
 
Inleiding 
 
Scholen die daltononderwijs willen invoeren, of dit willen verbeteren, houden zich bezig met 
schoolverbetering door middel van daltonontwikkeling. Vanuit literatuur en daltonpraktijk zijn 16 
kenmerken van daltonontwikkeling vastgesteld. De manier waarop scholen daltononderwijs invoeren 
en verbeteren, leidt tot de vraag welke kenmerken van daltonontwikkeling dit specifieke proces van 
schoolverbetering tot een succes maken en of daltonontwikkeling zich daarmee onderscheidt van 
schoolverbetering. 
Om activiteiten voor daltonontwikkeling te kunnen herkennen als activiteiten voor schoolverbetering, 
wordt in paragraaf 4.1 en 4.2 het onderzoeksdomein van schoolverbetering besproken.  
Aan de hand van inzichten op het gebied van schoolverbetering wordt een theoretisch kader 
afgebakend ten behoeve van deze studie. Dit kader omvat negen uitgangspunten, die van belang 
lijken bij effectieve schoolverbetering. Nadere analyse van theorie en onderzoeksresultaten biedt een 
onderbouwing van de verwachte bruikbaarheid van deze uitgangspunten. 
In paragraaf 4.3 wordt vervolgens aangetoond dat de 16 kenmerken van daltonontwikkeling 
gerangschikt kunnen worden onder de negen uitgangspunten bij schoolverbetering. Dit bevestigt dat 
bij de ontwikkeling van daltononderwijs door scholen geen andere, afwijkende uitgangspunten worden 
gehanteerd. 
Op grond van deze uitkomst wordt tot slot een eerste aanzet geformuleerd voor de constructie van 
schalen in het onderzoeksinstrument, waarbij aspecten van daltononderwijs worden geïntegreerd in 
elementen van de negen uitgangspunten bij schoolverbetering. 
 
 
4.1 Schoolverbetering 
 
Om duidelijk te maken dat het bij daltonontwikkeling gaat om procesmatige verandering van de 
schoolorganisatie als geheel, is hiervoor in hoofdstuk 2 uitgegaan van het begrip schoolontwikkeling. 
Lagerweij en Lagerweij-Voogt omschrijven schoolontwikkeling als “het voortdurend proces van het 
toevallig, autonoom en/of bewust veranderen van het organisatorische en onderwijskundige 
functioneren van de school” (2004). Binnen schoolontwikkeling kunnen twee functies worden 
onderscheiden: ten eerste het dynamisch principe in de school, het doen ontwikkelen en ten tweede 
de fase of het ontwikkelingsstadium waarin de school zich op enig moment bevindt, de graad van 
ontwikkeling. Genoemde auteurs merken op dat scholen planmatig en spontaan veranderingen 
aanbrengen op onderwijskundig en organisatorisch gebied, maar dat scholen ook veranderingen 
ondergaan, waarop zij nauwelijks invloed hebben of kunnen uitoefenen.  
Deze benadering biedt echter geen onmiddellijke aanknopingspunten die antwoord geven op de vraag 
hoe deze verandering of ontwikkeling plaats vindt en of dit daadwerkelijk leidt tot verbetering. Ook is 
onvoldoende duidelijk of schoolontwikkeling alleen gericht is op effecten op schoolniveau, of dat dit 
tevens gepaard gaat met verhoogde leerlingresultaten.  
 
Om te kunnen begrijpen welke activiteiten scholen uitvoeren om te komen tot verbetering van 
onderwijs, organisatie en prestaties van leerlingen, dient binnen het onderzoeksgebied van 
onderwijsverandering een invalshoek te worden gekozen die zich juist richt op dit aspect, namelijk die 
van schoolverbetering, of ´School Improvement´. Dit gebied van onderwijsonderzoek maakt deel uit 
van drie stromingen die binnen de School Effectiveness Research kunnen worden onderscheiden: (a) 
School Effects Research, gericht op onderzoek naar voorwaarden (´input´) en uitkomsten (´output´); 
(b) Effective Schools Research, waarbij onderwijsprocessen en methodes centraal staan; en (c) 
School Improvement Research, dat zich richt op veranderingsprocessen en factoren die daarbij een 
rol spelen (Teddlie & Reynolds, 2000). 

 
 
4.1.1 Ontwikkeling van het kennisdomein voor schoolverbetering 
 
Theorievorming op het gebied van schoolverbetering begint in de tweede helft van de twintigste eeuw 
met onderzoek naar de aanpak volgens het Research, Development and Diffusionmodel; RDD (Van 
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Velzen & Robin, 1985; Lagerweij, 1987b; Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004; Reynolds, 2005). Hierbij 
ging men er vanuit dat het onderwijs verbeterd kon worden “door een rationele planning en met 
behulp van wetenschappelijke methoden bij de ontwikkeling van nieuwe producten of handelwijzen” 
(Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004). Fullan kritiseert de beperkte opbrengsten uit deze periode, 
omdat niemand zich bij onderwijsinnovaties afvroeg waarom deze plaatsvonden. Er werd 
geëxperimenteerd en dat was waar onderzoekers over schreven (Fullan, 1991).  
Vanaf eind  jaren ´70 vinden meer complexe schoolverbeteringen plaats, die inzicht geven in 
structurele veranderingsprocessen op schoolniveau (Van Velzen & Robin, 1985) en het onderzoek 
naar effectieve scholen. Hierdoor wordt de focus van onderzoek gericht op professionalisering van 
leerkrachten en leiderschap (van de schoolleiding) bij succesvolle innovaties (Van de Grift, 1987; 
Fullan, 1991). Daarnaast wordt scholen steeds vaker gevraagd om verantwoording af te leggen (Van 
de Grift, 1987). Dit gaat gepaard met een toenemende aandacht voor het gebruik van zelfevaluatie-
instrumenten, zoals in Nederland het Schooldiagnose Analyse Instrument (Voogt, Jacobs & 
Haak,1991) en het Diagnose Instrument Schoolverbetering (Boersma, 1993); methoden waarmee 
schoolleiders vernieuwingen en veranderingen in hun schoolorganisatie kunnen introduceren en 
verantwoorden. 
Gedurende de tachtiger jaren komt het accent van onderwijsonderzoek te liggen op het leerproces en 
het functioneren van de schoolorganisatie, maar ook op het versterken van het vermogen van een 
school om te kunnen omgaan met veranderingen (Reynolds, 2005). Aandacht voor de implementatie 
en institutionalisatie van verandering in de school komt voorop te staan (Van Velzen & Robin, 1985). 
Het idee is dat scholen zelf verantwoordelijk zouden moeten zijn voor hun ontwikkeling en de 
aansturing ervan. De doelen van een zichzelf ontwikkelende school kunnen alleen worden bereikt als 
de financiële plannen een weergave vormen van educatieve plannen en als voldoende hulpbronnen 
beschikbaar zijn waarmee een school haar eigen prioriteiten kan realiseren (Hopkins, 2001).  
Caldwell en Spinks hanteren hiervoor de term ´Collaborative School Management´, waarbij wordt 
gestreefd naar integratie van doelen, beleidsontwikkeling, financiering, implementatie en evaluatie 
binnen een context van besluitvorming waarbij zowel management, leerlingen, gemeenschap als 
bestuur zijn betrokken (Caldwell & Spinks, 1988). 
Elmore wijst op pogingen om door middel van  herstructurering van de schoolorganisatie te komen tot 
verhoogde leeropbrengsten. Hij geeft aan dat herstructurering alleen kans van slagen heeft, als er 
sprake is van simultane verandering op het gebied van leren en onderwijzen, interne organisatorische 
voorwaarden én de mate van invloed op het veranderingsproces door alle betrokkenen op meerdere 
niveaus van de schoolorganisatie (Elmore, 1990). Daarnaast wordt gewezen op het belang van 
structurele feedback, ofwel ´data-driven-decision-making´. Door het systematisch bespreken van 
bijvoorbeeld de vorderingen van de leerlingen of observatiegegevens van de leerkracht, kan worden 
nagegaan of de juiste doelen op passend niveau zijn gesteld, de juiste middelen (activiteiten) worden 
gehanteerd om de doelen te bereiken, of de uitgezette lijn moet worden aangepast, of de doelen zijn 
gehaald, welke nieuwe activiteiten moeten worden gepland en welke zaken om borging vragen (Earl, 
2003; Fullan, 1991; Houtveen, 2007; Inspectie van het Onderwijs, 2008; Tucker & Stronge, 2005; Van 
de Grift, 2007). 
In de overgang naar de 21

e
 eeuw wijzen inzichten in factoren bij schoolverbetering steeds meer op de 

effectiviteit van schoolverbeteringsprojecten (Hoeben, 1998; Hopkins et al., 1994; Reezigt & De Jong, 
2001). Steeds duidelijker wordt dat schoolverbetering binnen de individuele schoolcontext bestudeerd 
moet worden, waarbij met name gekeken dient te worden naar de wijze waarop bepaalde (onderwijs-) 
resultaten worden behaald (Hopkins et al., 2000; Reynolds, 2005). Het belang van leerlingresultaten 
wordt in toenemende mate onderkend, waarbij verbeteringsprogramma´s alle niveaus bnnen de 
schoolorganisatie dienen te beïnvloeden (Reynolds, 2005). Het accent komt te liggen op de effecten 
bij leerlingen en de verbeteringscapaciteit van de school. Het gaat om zowel het behalen van doelen 
als het versterken van het vermogen van een school (en daarbinnen van leerlingen en leraren) om 
zich ook in de latere toekomst te kunnen blijven ontwikkelen (Hopkins, 2001). Factoren op drie 
niveaus (context, school en leerkracht/klaslokaal) spelen een bevorderende of belemmerende rol bij 
effectieve schoolverbetering en beïnvloeden elkaar (Creemers, Stoll & Reezigt, 2007). Dit wijst op het 
cyclische karakter van effectieve schoolverbetering, waarbij vooraf geformuleerde opbrengsten van 
invloed zijn op de keuze voor activiteiten binnen het invoeringsproces en het slagen of falen van deze 
activiteiten heeft weer effect op de cultuur van de school (Creemers, Stoll & Reezigt, 2007). 
 
In het voorgaande is de ontwikkeling geschetst van inzichten op het gebied van effectieve 
schoolverbetering. Daaruit komt naar voren dat:  
- onderzoek naar schoolverbetering zich richt op het proces van verandering; 
- schoolveranderingsprocessen een cyclisch karakter hebben; 
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- schoolverbetering binnen de individuele schoolcontext bestudeerd dient te worden; 
- aandacht vereist is voor de professionalisering van de leerkracht;  
- de schoolleider als belangrijke factor wordt gezien; 
- scholen zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling en de aansturing ervan; 
- scholen zelf het proces en resultaat van verandering moeten evalueren; 
- structureel gebruik van data van belang lijkt om het veranderingsproces te volgen en bij te stellen; 
- schoolverbetering gericht dient te zijn op verbetering van de schoolorganisatie (interne 
organisatorische voorwaarden) én verhoogde leeropbrengsten (door simultane verandering op het 
gebied van leren en onderwijzen); 
- het wenselijk is dat bij schoolverbetering alle betrokkenen, op meerdere niveaus van de 
schoolorganisatie, invloed hebben op het veranderingsproces.  
Steeds duidelijker blijkt dat bij schoolverbeteringsprojecten de school zelf als de belangrijkste factor 
wordt gezien - als object van en actor in het proces -, waarbij elke vorm van verbetering tenminste tot 
effecten moet leiden op het niveau van de leerling (opbrengsten), de leerkracht (professionaliteit) en 
de school (organisatie en innovatief vermogen). 
 
In het voorgaande zijn op basis van de ontwikkeling van het kennisdomein van schoolverbetering de 
voornaamste aandachtspunten benoemd die van belang lijken bij schoolverbeteringsprocessen. Deze 
aandachtspunten dienen nader te worden gespecificeerd om het theoretisch kader te bepalen dat als 
fundament genomen kan worden voor dit onderzoek. 
 
 
4.1.2 Aanzet tot een theoretisch kader voor onderzoek naar schoolverbetering 
 
Een voorbeeld van een theoretisch kader van waaruit aspecten van schoolverbetering bestudeerd 
kunnen worden, wordt aangereikt door Mijs (2007). Aan de hand van publicaties van Van Velzen et al. 
(1985) en Hopkins (2001) komt zij tot een formulering van negen uitgangspunten, die bevorderend zijn 
voor effectieve schoolverbetering (Mijs, 2007). Uit een vergelijking van deze uitgangspunten met 
resultaten uit studies van Seashore Louis en Miles (1990), Fullan, Bennet en Rolheiser-Bennet (1990), 
Stoll en Fink (1996), Hopkins (1996), Houtveen, Van de Grift en Creemers (2004), Reezigt (2001), Hill 
en Crévola (1999), Datnow en Stringfield (2000), Leithwood, Jantzi, en Mascall (2002) en Rowan, 
Burnes en Camburn (2004) blijkt dat bij deze auteurs “in belangrijke mate overeenstemming is over de 
aspecten die bij schoolverbetering van belang zijn” (Mijs, 2007).  
Tabel 15 geeft een overzicht waarin per uitgangspunt is vermeld hoeveel auteurs dit uitgangspunt 
belangwekkend vinden. Mijs (2007) handhaaft het negende uitgangspunt, ondanks 3 nominaties, in de 
verwachting dat een verbeteringsproces succesvoller zal verlopen indien gebruik wordt gemaakt van 
wetenschappelijke kennis over de inhoud en het proces van de beoogde vernieuwing.  
 
Tabel 15 
Aantallen auteurs die toepassing van een  uitgangspunt bij schoolverbetering belangrijk vinden 

 

nr. Uitgangspunt bij schoolverbetering aantal auteurs (n=10) 

1 School als uitgangspunt voor de verandering 9 

2 
Systematische benadering van verandering als langdurig proces gericht op 
incorporatie 

9 

3 Gerichtheid op interne condities: processen van onderwijzen en leren 7 

4 
Gerichtheid op schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die het 
proces van onderwijzen en leren ondersteunen 

9 

5 Onderwijskundige doelen stellen op school-, leerkracht- en leerlingniveau 9 

6 Hanteren van een multi-niveaubenadering 9 

7 Hanteren van geïntegreerde implementatiestrategieën 6 

8 Aanwezigheid van een vorm van (externe) ondersteuning 7 

9 
Gebaseerd zijn op onderzoek, waarbij kennis uit verschillende 
wetenschapsgebieden wordt geïntegreerd 

3 

 
 
De negen uitgangspunten komen in hoge mate overeen met hetgeen in het voorgaande aan inzichten 
met betrekking tot schoolverbetering is besproken en geven kernachtig weer wat de voornaamste 
invalshoeken zijn waarmee activiteiten en effecten op het gebied van schoolverbetering benoemd 
kunnen worden.  
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In de volgende paragraaf worden de negen uitgangspunten nader uitgewerkt op basis van 
beschikbare theorie en resultaten uit onderzoek. Het doel hiervan is de uitgangspunten inhoudelijk toe 
te lichten en tevens na te gaan in hoeverre er evidentie beschikbaar is die het belang van de 
uitgangspunten, of elementen daaruit, ondersteunt.  
De uitkomsten van deze analyse geven een eerste indicatie voor de kwaliteit van het hier gekozen 
theoretisch kader. Deze kwaliteit wordt in hoofdstuk 6 statistisch onderzocht en besproken aan de 
hand van de resultaten uit data-analyse. 
 
 
4.2 Negen uitgangspunten bij schoolverbetering 
 
4.2.1 Inzichten uit theorie en onderzoek 
 
In deze paragraaf worden de uitgangspunten beschreven, die van belang worden geacht bij 
schoolverbetering en daarom als onderdeel zijn genomen voor het theoretisch kader bij deze studie. 
Per uitgangspunt wordt eerst nagegaan welke theoretische inzichten uit literatuur worden aangereikt. 
Vervolgens wordt besproken in hoeverre evidentie is aangetroffen vanuit onderzoeksliteratuur. 
Deze paragraaf sluit af met een enkele conclusies over de kwaliteit van het theoretisch kader.   
 
Uitgangspunt 1 
De school geldt als uitgangspunt voor verandering, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele 
schoolcontext. 
 
theorie 
De aanbeveling om bij schoolverbetering de school als uitgangspunt te nemen, wordt al langer bij 
diverse auteurs aangetroffen (Hopkins, 2005; Houtveen & Van der Velde, 2011; Kuijpers, Houtveen & 
Wubbels, 2010; Mijs, 2007; Teddlie & Reynolds, 2000). Aangenomen wordt dat verbetering van 
leerprestaties van leerlingen kan worden bereikt door de kwaliteit van het onderwijzen te verhogen, 
waarbij het van belang is om professionele ontwikkeling van leraren op schoolniveau aan te pakken 
en ondersteunen (Braun et al., 2011; Creemers & Kyriakides, 2012; Hewson, 2013; Stringfield & 
Teddlie, 2012; Verloop & Lowyck, 2003). Bij bepaalde projecten voor schoolverbetering wordt 
schoolgerichtheid - ´whole school improvement approach´- centraal gesteld, zoals bij het 
Comprehensive School Reform Design en het Success for All-programma (Kidron & Darwin, 2007; 
U.S. Department of Education, 2012). Dergelijke programma´s focussen op leerlinggerichte doelen, 
maar beogen tevens versterking en ondersteuning van het vernieuwingsvermogen van scholen, 
alsmede continuïteit van professionele ontwikkeling (Kidron & Darwin, 2007). 
Scholen verschillen van elkaar in samenstelling van de leerlingpopulatie, kwalificaties en opvattingen 
van het team en de schoolleiding, de wordingsgeschiedenis van de school, de conditie en omgeving 
van het gebouw. Deze aspecten van de schoolcontext beïnvloeden de implementatie van een 
schoolverbeteringsprogramma (Braun et al., 2011; Creemers & Kyriakides, 2012; Townsend, 2012). 
Om doelgericht verbeteringen in te voeren in een school is het van belang om eerst de actuele stand 
van zaken vast te stellen, zoals bijvoorbeeld omstandigheden op het gebied van leerlingpopulatie 
en/of leeropbrengsten, factoren die de doelstellingen van de school versterken of juist verzwakken, 
recente beleidsinitiatieven van het bestuur of directie van de school, of de behoefte aan interne of 
externe interventies vanuit het team. Door middel van een sterkte-/zwakteanalyse kan de 
schoolcontext in kaart worden gebracht (Bollen & Robin, 1985; Creemers & Kyriakides, 2012; 
Houtveen & Van der Velde, 2011; Mijs, 2007), zodat met het invoeringsproces kan worden 
aangesloten op de schoolspecifieke situatie en schoolspecifieke veranderingsbehoefte (Hopkins, 
2005; Wilkerson et al., 2012).  
Braun et al. (2011) onderscheiden vier dimensies van de schoolcontext: de situatie en geschiedenis 
van de school, de professionele en culturele context, materiële en faciliterende aspecten en externe 
factoren. Verwacht wordt leerlingopbrengsten te kunnen bevorderen door de  “schoolleeromgeving” te 
verbeteren (Creemers en Kyriakides, 2012). Meerdere auteurs noemen in dat verband succesvolle 
elementen als het creëren van een positief schoolklimaat, vergroten van de effectieve leertijd, actief 
betrekken van ouders bij de school, álle leerlingen stimuleren om succesvol te zijn en rekening 
houden met verschillen in afkomst en leerbehoefte (Casciano & Massey, 2011; Kidron & Darwin, 
2007; Trujillo & Rénee, 2012). 
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onderzoek 

Een overzichtsanalyse van het gebruik van schoolomvattende verbeteringsmodellen - whole school 
improvement models -, waarbij wordt uitgegaan van de school als startpunt voor verandering, levert 
weinig bewijs dat dergelijke modellen positief bijdragen aan verbetering van leerlingprestaties (Kidron 
& Darwin, 2007). Kidron en Darwin vinden wel evidentie voor invloed van een schoolbrede aanpak op 
verbetering van leerkrachtkwaliteiten, door bijvoorbeeld systematische ondersteuning en begeleiding.  
Uit een literatuurstudie van 36 schoolverbeteringsprogramma´s naar mogelijke evidentie voor het 
belang van het uitgangspunt om de school als focus voor verandering te nemen, heeft Mijs vooral 
uitspraken aangetroffen waaruit blijkt dat “geen rekening houden met de schoolspecifieke situatie, dit 
de uitkomsten op school- en leerlingniveau negatief beïnvloedt” (Mijs, 2007). Mijs vindt beperkte 
evidentie waaruit blijkt dat een contextspecifieke benadering positief bijdraagt aan een 
schoolverbeteringsproces, met name op leerkrachtniveau.  
Uit onderzoek komt naar voren dat kenmerken van de wijk waarin de school is gelegen, zoals 
armoede, etnische samenstelling, werkloosheid (Braun et al., 2011; Casciano, & Massey, 2011; 
Trujillo & Rénee, 2012; ), of kenmerken van de leerlingenpopulatie, zoals sociaal-economische 
afkomst,  gebrekkige taalvaardigheid en het aantal leerlingen met beperkingen in een klas (Hochbein, 
2012), van invloed zijn op de kwaliteit van een school en behaalde leerlingvorderingen. 
 
conclusie 
Uit het voorgaande komt naar voren, dat het uitgangspunt om bij schoolverbetering uit te gaan van de 
actuele situatie van de school, gesteund wordt vanuit de theoretische literatuur, maar dat er nog 
weinig evidentie beschikbaar is.  

 
Uitgangspunt 2 
Schoolverbetering is een langdurig proces, dat systematisch wordt benaderd en gericht is op 
incorporatie. 
 
theorie 
Veranderingen in een schoolorganisatie dienen systematisch te worden aangepakt, waarbij een  
implementatiecyclus wordt doorlopen, die is opgebouwd uit een planningsfase, invoeringsfase en 
incorporatiefase (Beach & Lindahl, 2007; Creemers & Kyriakides, 2010b; Hopkins, 2001; Houtveen & 
Van der Velde, 2011; Leithwood, Jantzi & McElheron-Hopkins, 2006; Mijs, 2007; Wilkerson et al., 
2012).   
Planning vormt een noodzakelijk, complex onderdeel van het schoolverbeteringsproces (Beach & 
Lindahl, 2007; Houtveen & Van der Velde, 2011; Inspectie van het Onderwijs, 2009; Johnston, 2012; 
Leithwood, Jantzi & McElheron-Hopkins, 2006). Bij planning moet rekening worden gehouden met 
schoolspecifieke omstandigheden, sterke en zwakke kenmerken, veranderingsbereidheid, cultuur en 
behoeften van verschillende belanghebbenden (Beach & Lindahl, 2007).  
Beach en Lindahl onderscheiden twee planningsmodellen: het ontwikkelingsmodel en het rationele 
model. Het ontwikkelingsmodel is gericht op schoolculturele aspecten, zoals benoemen van gedeelde 
waarden en verwachtingen, waarbij doelen richtinggevend zijn en breder worden benoemd in de vorm 
van domeinen (Beach & Lindahl, 2007). Rationele planning kenmerkt zich door specifieke 
doelgerichtheid. Een vaak door scholen toegepaste vorm van rationele planning is het strategisch 
planningmodel. Dit model impliceert het vaststellen van gezamenlijke verwachtingen en visie,  
normeren van aandachtspunten, analyse van interne en externe schoolcontext, doelen benoemen en 
een verbeteringsplan opstellen (Beach & Lindahl, 2007; Johnston, 2012). Het strategisch planmodel 
lijkt met name geschikt voor vernieuwingen vanuit een specifieke onderwijsvisie, zoals alternatieve 
pedagogiek, magneetscholen, of particulier onderwijs, of bij extreme wijzigingen in de omvang of 
samenstelling van de schoolpopulatie (Beach & Lindahl, 2007).  
Ghavifekr et al. (2013) wijzen op het belang van visie als instrument van de schoolleiding tijdens de 
planningsfase van een veranderingsproces. Zij stellen dat een duidelijke, sterke visie op het proces en 
uitkomsten van een veranderingsproces een belangrijk element vormt om medewerkers te motiveren 
aan het proces deel te nemen.  
Met het oog op verbetering van leerlingprestaties en verhogen van het veranderingsvermogen van de 
school, is het daarnaast van belang om voldoende tijd voor het proces uit te trekken (Caldwell, 2012; 
Hallinger & Heck, 2011; King & Bouchard, 2011; Mijs, 2007). Tegelijk wordt verondersteld dat scholen 
op langere termijn niet tot structurele verbetering komen, mogelijk als gevolg van 
managementswisselingen, vernieuwings´moeheid´ bij leerkrachten, of wijzigingen in de 
schoolomgeving (Hochbein, 2012; Thoonen et al., 2012). Meerdere auteurs wijzen op het belang van 
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continuïteit in schoolverbetering (Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010; Leithwood, Jantzi & 
McElheron-Hopkins, 2006; Stockard, 2011; Wilkerson et al., 2012).  
In de literatuur is weinig onderbouwing aangetroffen voor het belang van aanwijsbare, eerste concrete 
veranderingen in de praktijk op klassikaal dan wel leerkrachtniveau. Wel wordt in dit verband steeds 
meer gewezen op het gebruik van data om het proces te monitoren en zo nodig tussentijds te kunnen 
bijstellen (Carlson, Borman & Robinson, 2011; Creemers & Kyriakides, 2010b; 2012; Demetriou & 
Kyriakides, 2012; Johnston, 2012; Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010; Stringfield, Reynolds & 
Scheffer, 2012; Stockard, 2011; Volante & Cherubini, 2010). Dit kan zowel extern als intern verkregen 
data betreffen.  
Creemers en Kyriakides benadrukken dat schoolverbetering vooral gericht moet zijn op verbetering 
van leerkrachtkwaliteit, op basis van een schoolbrede aanpak met behulp van door de school 
verzamelde gegevens ten behoeve van besluitvorming op dit gebied (Creemers & Kyriakides, 2012). 
Centraal in deze benadering staat de cyclus van databepaling, interpretatie en bijstelling (Kuijpers, 
Houtveen & Wubbels, 2010; Lindahl, 2011). Scholen kunnen zelf een evaluatiesysteem ontwikkelen 
en hun verbeteringsstrategieën hierop baseren; belanghebbende groepen in scholen kunnen 
dergelijke systemen benutten om eigen schoolpolitieke voorkeuren naar voren te brengen, of scholen 
kunnen bij zelfevaluatie gebruikmaken van bestaande wetenschappelijke inzichten en 
onderzoeksinstrumenten (Demetriou & Kyriakides, 2012). 
Tot slot pleiten auteurs in toenemende mate voor het vormen van een projectteam of 
coördinatiegroep, belast met de aansturing en coördinatie van het schoolverbeteringsproces (Beach & 
Lindahl, 2007; Hopkins, 2001; Houtveen & Van der Velde, 2011; Johnston, 2012; Leithwood, Jantzi & 
McElheron-Hopkins, 2006). Harris spreekt in dit verband over gedeeld leiderschap en doelgerichte, 
geplande verdeling van leidinggevende taken (Harris, 2013).  Werken in teams tijdens de 
planningsfase zou effectiever zijn om de beschikbaarheid van bronnen, voorwaarden en condities te 
kunnen vaststellen (Beach & Lindahl, 2007; Johnston, 2012). Daarbij wordt niet uitgesloten, dat eerst 
verbeteringen aangebracht moeten worden op het gebied van voorwaarden, zoals bijvoorbeeld 
veranderingscapaciteit, voordat het beoogde schoolverbeteringsproces kan beginnen (Beach & 
Lindahl, 2007; Lindahl, 2011). 
 
onderzoek 
Planmatig werken wordt al decennia algemeen aanvaard als onmisbaar element bij organisatie- en 
schoolverbetering (Beach & Lindahl, 2007). Toch lijkt vanuit de literatuur weinig evidentie beschikbaar 
voor de invloed van planningsaspecten op leerlingprestaties of op het verbeteringsvermogen van 
scholen. Leithwood, Jantzi en McElheron-Hopkins melden dat schoolverbeteringsplanning invloed 
heeft op leerkrachtontwikkeling, samenwerking en het lerende vermogen van de school. Zij 
concluderen dat noch de inhoud, noch het proces van planning heeft bijgedragen aan enig significant 
effect op toetsresultaten van leerlingen (Leithwood, Jantzi & McElheron-Hopkins, 2006). 
Uit resultaten blijkt dat betrokkenheid van leerkrachten bij visievorming over uit te voeren 
vernieuwingen tot meer acceptatie en betere implementatie leidt (Beach & Lindahl, 2007; Van den 
Berg & Vandenberghe, 1981; Johnston, 2012; Leithwood, Jantzi & McElheron-Hopkins, 2006).  
Demetriou en Kyriakides tonen aan dat vormen van zelf-evaluatie beperkt effect hebben op 
leerlingopbrengsten, waarbij evaluatie-instrumenten gebaseerd op Educatief Effectiviteitsonderzoek 
een sterker effect laten zien (Demetriou & Kyriakides, 2012). Harris ziet een rol weggelegd voor 
gedeeld leiderschap bij planning van schoolverbetering en signaleert een positieve relatie tussen 
gedeeld leiderschap en schoolverbeteringscapaciteit (Harris, 2013).  
Resultaten uit analyses van Mijs (2007) bieden overwegend zwakke evidentie voor het belang van 
een cyclisch proceskarakter en gerichtheid op incorporatie. Twijfel over het belang van een cyclisch 
proces komt naar voren uit bevindingen van Thoonen et al. (2012), waaruit blijkt dat de motivatie tot 
veranderen bij leerkrachten na enkele jaren niet lijkt toe te nemen en dat hun betrokkenheid bij 
schoolverbetering zou afnemen.  

 
conclusie 

In het voorgaande is duidelijk geworden dat er voor het cyclisch proceskarakter en gerichtheid op 
incorporatie, als elementen van het tweede uitgangspunt zwakke evidentie is aangetroffen. Er zijn 
geen gegevens gevonden omtrent evidentie voor het belang van planningsaspecten op leerprestaties. 
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Uitgangspunt 3 
Het schoolverbeteringsproces is gericht op interne condities met betrekking tot processen van 
onderwijzen en leren. 
 
theorie 
Er bestaat in de literatuur geen twijfel over dat de leerkracht, naast kenmerken van de leerling, bij het 
verhogen van leerlingprestaties de belangrijkste factor vormt (Creemers & Kyriakides, 2012; 
Desimone, Smith & Phillips, 2013; Dunne et al., 2011; Van de Grift, Van de Wal & Torenbeek, 2011; 
Hallinger & Heck, 2011; Harris & Rutledge, 2010; Hattie, 2009; 2012; Klarus & Simons, 2009; 
Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010; Stringfield & Teddlie, 2012; Timperley, 2008). Bij 
schoolverbetering is het daarom van belang verbetering van leerkrachtkwaliteiten als uitgangspunt te 
nemen (Hopkins, 2001; Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010; Mijs, 2007) en dit aandachtspunt te 
bestendigen door schoolbeleid (Balan, Manko & Phillips, 2011; Houtveen et al., 1998; Inspectie van 
het Onderwijs, 2009; Mourshed, Chijioke & Barber, 2010). 
Het werk van leerkrachten is complex (Harris & Rutledge, 2010). Leerkrachten moeten doorlopend 
beslissingen nemen op basis van hun kennis en overtuigingen over wat van belang is bij het 
onderwijzen, hoe leerlingen leren en hoe om te gaan met leerlinggedrag, daarbij rekening houdend 
met eisen en verwachtingen van de school, ouders en samenleving (Timperley, 2008). De focus van 
leerkrachten dient gericht te zijn op factoren die het leren van leerlingen mogelijk maken. Dit vereist 
dat leerkrachten in staat zijn om bekwaamheden van leerlingen en de moeilijkheidsgraad van een 
leertaak vast te stellen, en zowel zorgvuldig gestructureerd onderwijs als individuele ondersteuning te 
bieden (Hollenweger, 2011).  
Goede leraren gebruiken zowel leerkrachtgestuurde activiteiten als constructivistische benaderingen, 
waarbij leerlingen zelf de betekenis van een leertaak dienen te ontdekken (Seashore Louis, Dretzke & 
Wahlstrom, 2010). Leerkrachten zijn innovatief en effectief als zij in staat zijn om individuele, klas- en 
schoolgebonden factoren succesvol te combineren (Kington et al., 2012).  
 
Professionalisering is een  belangrijk middel om de kwaliteit van het functioneren van leerkrachten te 
verhogen en daarmee leerlingprestaties positief te beïnvloeden (Balan, Manko & Phillips, 2011; 
Desimone, Smith & Phillips, 2013; Hattie, 2012; Johnson & Fargo, 2009; King & Bouchard, 2011; 
Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010; Pedder & Opfer, 2010; Seashore Louis, Dretzke & Wahlstrom, 
2010; Timperley, 2008). Professionele ontwikkeling van leerkrachten dient gericht te zijn op uitbreiden 
en verbeteren van onderwijstechnieken en -vaardigheden en het versterken van een reflectieve 
benadering (Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010; Hattie, 2012). Zo stelt Hattie dat leerkrachten beter 
moeten leren begrijpen én daadwerkelijk moeten nagaan welk effect hun onderwijzen heeft op 
leerlingen (Hattie, 2012).  
Van de Grift, Van de Wal en Torenbeek (2011) onderscheiden een hiërarchische opbouw in 
vaardigheden van leerkrachten; van het creëren van een veilig en stimulerend onderwijsleerklimaat 
naar efficiënt klasmanagement, gevolgd door het geven van een duidelijke en gestructureerde 
instructie, intensiveren van de les, afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen en 
leerlingen aanleren hoe zij iets moeten leren. Zij stellen verder dat de ontwikkeling van leerkrachten 
wordt bepaald door hun identiteit, zelfbeeld, reflectie en ervaring. 
Leerkrachten zien het belang van professionalisering, indien dit verband houdt met interventies op 
klas- en schoolniveau (Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010) en aansluit op hun persoonlijke 
opvattingen over onderwijzen en leren (Timperley, 2008). 
Meerdere auteurs benadrukken dat professionalisering voortdurend moet plaatsvinden, als permanent 
onderdeel van schoolverbetering ( Balan, Manko & Phillips, 2011; Desimone, Smith & Phillips, 2013; 
Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010; Timperley, 2008). Beleid op het gebied van professionalisering 
dient op schoolniveau te worden vastgesteld (Creemers & Kyriakides, 2010; Edwards & Ellis, 2012), 
aan te sluiten op de visie en context van de school (Timperley, 2008) en systematisch te worden 
ondersteund door de schoolleider (Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010; Pedder & Opfer, 2010).  
 
onderzoek 
Uit onderzoeksliteratuur komt ruim voldoende evidentie naar voren voor het effect van leerkrachten op 
het leren van leerlingen. Het leren neemt toe als leerkrachten zorgen voor kwalitatief en juist 
gedoseerde instructie en voldoende tijd en gelegenheid tot leren creëren (Creemers & Kyriakides, 
2012).  
De complexiteit van het onderwijzen vereist uiteenlopende vaardigheden, die continu onderhouden en 
verbeterd moeten worden. Continue professionele ontwikkeling draagt bij aan motivatie en 
werktevredenheid bij leerkrachten en bevordert hun verbondenheid met hun werkzaamheden (Kington 
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et al., 2012). Pedder en Opfer (2010) wijzen op evidentie voor invloed op professionalisering door 
leiderschap, structuur en cultuur van de schoolorganisatie, met name door communicatie over de 
visie, ondersteunen van professioneel leren, vakkundigheid monitoren en stimuleren van 
netwerkvorming.  
Harris en Rutledge (2010) noemen vier kenmerken van leerkrachten die mogelijk bijdragen aan 
effectiviteit op leerlingniveau. Zij vonden ruim voldoende evidentie voor (1) de invloed van cognitieve 
bekwaamheid en (2) ervaring van leerkrachten op leerlingresultaten; (3) persoonlijkheid lijkt eveneens 
een betekenisvolle factor, maar vertoont een minder sterk verband; en (4) voor opleiding van 
leerkrachten vonden zij gemengde resultaten. 
Effectieve leerkrachten onderhouden positieve relaties met hun leerlingen, moedigen leerlingen aan 
en geven hen feedback, koesteren hoge verwachtingen van schoolprestaties van leerlingen, zorgen 
voor een uitnodigende, betrouwbare leeromgeving en tonen zich creatief en flexibel (Hattie, 2009; 
2012; Kington et al., 2012; Rodgers & Raider-Roth, 2012; Timperley, 2008).  
Hattie (2009) toont aan dat aspecten van onderwijzen vaker met sterke effecten worden geassocieerd 
dan aspecten van onderwijzers. 
Uit analyses van Mijs (2007) komt het belang naar voren van instructievaardigheden en van 
diagnostische, organisatorische en pedagogische vaardigheden. Voor kwaliteit van instructie, zoals 
uitleggen, voordoen en structureren, is sterke evidentie gevonden. Voor diagnostische, 
organisatorische en pedagogische vaardigheden heeft Mijs zowel pro- als contra-evidentie 
aangetroffen. Dit betreft bijvoorbeeld zorgen voor een storingvrije les, tijdig signaleren van en hulp 
bieden bij leerproblemen en bevorderen van zelfvertrouwen van leerlingen. Mijs concludeert dat 
verbetering van leerlingresultaten eerder wordt veroorzaakt door vaardigheden dan door cognities van 
leerkrachten.  

 
conclusie 
Voor gerichtheid op interne condities die leren en onderwijzen ondersteunen, is ruim voldoende 
evidentie aangetroffen. Onderzoeksliteratuur toont aan dat het handelen van de leraar direct effect 
heeft op de leerprestaties van leerlingen. Er is geen evidentie gevonden voor het belang van het 
beleidsmatig vastleggen van professionalisering van leraren. 

 
Uitgangspunt 4 
Het schoolverbeteringsproces is gericht op structuren, procedures, rollen  en bronnen die het proces 
van leren en onderwijzen ondersteunen. 
 
Introductie 
 
Leerlingresultaten worden het meest beïnvloed door leerlinggebonden kenmerken, de kwaliteit van de 
leraar en de kwaliteit van de school (Hattie, 2009; Shukakidze, 2013). Voor het verbeteren van 
leeropbrengsten bij leerlingen is het van belang om de voorwaarden en omstandigheden te verbeteren 
waaronder dit leren plaatsvindt (Van Velzen et al., 1985; Hopkins, 2001; Houtveen et al., 2003; 
Creemers & Kyriakides, 2012). Creemers en Kyriakides (2012) wijzen erop dat verbetering van 
klasgebonden factoren mogelijk bijdraagt aan de kwaliteit van de les, maar niet vanzelfsprekend de 
schoolleeromgeving zal verbeteren. Zij hanteren een dynamisch model voor effectieve 
schoolverbetering (Creemers & Kyriakides, 2010b; 2012), waaruit de veronderstelling naar voren komt 
dat factoren op schoolniveau zowel direct als indirect effect hebben op leerlingvorderingen. Als 
element van de schoolleeromgeving noemen Creemers en Kyriakides (2012) schoolbeleid en 
evaluatie ervan. Daarnaast wordt in de literatuur gewezen op factoren als een veilig en ordelijk 
schoolklimaat, leerkrachtverwachtingen van leerlingen, leiderschap, veranderingsvermogen, 
taakverdeling en voorzieningen als gebouw en financiering  (Leithwood, Patten & Jantzi, 2010; 
Shukakidze, 2013; Stewart, 2008; Trujillo, 2012).  
Mijs onderscheidt zes categorieën uitspraken die verband houden met het belang van schoolcondities 
voor het verbeteren van leerprestaties: a. schoolleiding; b. schoolcultuur; c. organisatie; d. integrale 
leerlingzorg; e. implementatievoorwaarden; en f. leerkrachtcognities (Mijs, 2007). Deze categorieën, in 
deze studie toegepast bij het samenstellen van het theoretisch kader, worden hierna toegelicht. 
 
a. Schoolleiding 
 
theorie 
Meerdere auteurs bevestigen het belang van de rol van de schoolleider bij schoolverbetering en het 
verhogen van leerlingresultaten, waarbij evidentie is aangetroffen voor een indirect effect van de 
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schoolleider op het leren van leerlingen (Ten Bruggencate et al., 2012; Hallinger & Huber, 2012; 
Harris, 2013; Hattie, 2009; Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010; Leithwood, Patten & Jantzi, 2010; 
Muijs, 2011; Seashore Louis, Dretzke & Wahlstrom, 2010).  
Onderzoek richt zich niet meer op de vraag óf de schoolleider een factor is, maar hóe diens invloed tot 
stand komt (Leithwood, Patten & Jantzi, 2010; Marzano, Waters & McNulty, 2009).  
In onderzoek naar typen leiderschap wordt onderscheid gemaakt tussen onderwijskundig leiderschap 
(verbeteren van het onderwijs, instructie, curriculum en leerkrachtkwaliteiten), transformationeel 
leiderschap (met een focus op gedeelde visie en doelen en betrokkenheid, professionalisering van 
leerkrachten en versterken van het vermogen tot vernieuwing) en gedeeld leiderschap (waarbij 
meerdere personen in de schoolorganisatie zijn betrokken bij besluitvorming en leidinggevende 
activiteiten op basis van taak en expertise) (Heck & Hallinger, 2010; Harris, 2013; Muijs, 2011; 
Seashore Louis, Dretzke & Wahlstrom, 2010).  
Muijs (2011) maakt duidelijk dat onderwijskundig leiderschap vooral effect heeft op leerlingniveau, 
terwijl invloed van gedeeld en transformationeel leiderschap zichtbaar wordt op schoolorganisatorisch 
niveau. Leraren prefereren transformationeel leiderschap omdat dit hen stimuleert tot professionele 
groei, betrokkenheid bij besluitvorming en samenwerking (Hattie, 2009). Volgens Harris (2013) kan 
gedeeld leiderschap alleen floreren in combinatie met actieve ondersteuning van de formele 
schoolleider. Zij merkt op dat effectieve schoolleiders na verloop van tijd in toenemende mate, doch 
selectief leidinggevende taken verdelen. Het kunnen verdelen van leiderschapstaken lijkt af te hangen 
van de ontwikkelingsfase van de school, bereidheid bij teamleden en de mate van vertrouwen, 
ervaring, scholing en capaciteiten van de schoolleider (Harris, 2013). Leerkrachten betrekken bij 
leidinggevende taken en besluitvorming, draagt bij aan schoolverbetering en het versterken van 
onderling vertrouwen (Seashore Louis, Dretzke & Wahlstrom, 2010). Als concrete vorm van gedeeld 
leiderschap noemen Seashore Louis, Dretzke en Wahlstrom de ontwikkeling van professionele 
gemeenschappen (2010). Ondersteunende interactie tussen leerkrachten in dergelijke 
gemeenschappen biedt hen gelegenheid om diverse rollen te vervullen, als mentor, coach, adviseur, 
specialist, of lerende. Daarbij gaat het om gedeelde waarden en gerichtheid op het leren van 
leerlingen en om samenwerking bij het ontwikkelen van curriculum en onderwijsvaardigheden.  
 
onderzoek 
Leithwood, Patten en Jantzi (2010) onderzochten hoe leiderschap langs vier verschillende routes van 
invloed kan zijn op het leren van leerlingen. Zij onderscheiden een rationele, emotionele en 
organisatorische route en daarnaast een ´gezinsroute´.  
De rationele route gaat uit van invloed van de schoolleider op leerkrachten door aandacht te besteden 
aan hun kennis en vaardigheden op het gebied van leren en onderwijzen, probleemoplossend 
vermogen en inzicht in leidinggeven.  
Via de emotionele route richt de schoolleider zich op het verhogen van collectieve doelmatigheid van 
het team, door te appelleren aan verantwoordelijkheid, betrokkenheid, persoonlijke kwaliteiten, 
gevoelens en standpunten.  
Beïnvloeding volgens de organisatorische route versterkt de interactie en relatie tussen betrokkenen 
op structureel, cultureel, procedureel en beleidsmatig gebied.  Een belangrijk element hiervan is de 
ontwikkeling van een professionele leergemeenschap, gericht op onderlinge samenwerking tussen 
leerkrachten en zodoende het verhogen van leerlingopbrengsten.  
De gezinsroute houdt in dat de schoolleider gebruik maakt van vormen van betrokkenheid en 
participatie vanuit de thuissituatie van de leerling. Auteurs noemen met name ondersteuning bij 
huiswerk en beschikbaarheid van hulpmiddelen zoals een computer.  
Uit het onderzoek komt naar voren dat de vier routes elkaar onderling beïnvloeden. Het indirecte 
effect van schoolleiders op leerlingresultaten via de rationele route blijkt het grootst. Schoolleiders 
maken nauwelijks gebruik van de gezinsroute, terwijl tegelijk opvalt dat betrokkenheid van ouders 
mogelijk zelfs meer effect heeft op het leren van leerlingen dan het verbeteren van instructiegedrag bij 
leerkrachten (Leithwood, Patten & Jantzi, 2010) . 
Ook Heck en Hallinger (2010) tonen aan dat leiderschap een indirect effect heeft op het leren van 
leerlingen als gevolg van strategisch handelen gericht op het veranderen van een stelsel van sociaal-
culturele, structurele en onderwijskundige processen in de school. Uitgaand van gezamenlijk 
leiderschap signaleren zij een wederkerig effect, of “feedback-loop”, waarbij leiderschap, schoolcultuur 
en veranderingsvermogen elkaar onderling beïnvloeden (Heck & Hallinger, 2010; Muijs, 2011).  
Lee en Hallinger (2012) wijzen erop dat schoolleiders daarnaast beïnvloed worden door factoren op 
macroniveau, zoals nationaal onderwijsbeleid, met gevolgen voor hun tijdsverdeling over 
onderwijszaken, beheer en externe contacten.   
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Indien schoolleiders hun staf aanmoedigen tot en of zelf participeren in professionalisering, heeft dit 
meer effect op leerlingprestaties dan ieder ander leiderschapsgedrag (Alton-Lee, 2011). 
 
b. Schoolcultuur 
 
theorie 
Schoolcultuur en schoolklimaat zijn vergelijkbare constructen, die in de literatuur in verband worden 
gebracht met schoolverbetering en schoolprestaties (Lindahl, 2011; Psunder, 2009; Thapa et al., 
2013). Er is onvoldoende duidelijkheid over de definiëring van schoolcultuur en schoolklimaat, 
bijvoorbeeld of zij inwisselbaar dan wel aan elkaar ondergeschikt zijn. Auteurs kiezen om 
pragmatische reden om schoolklimaat en schoolcultuur naast elkaar te hanteren.  
Er bestaat overeenstemming over de samenhang van schoolklimaat en schoolcultuur met 
schoolkenmerken als mentale en fysieke veiligheid, hogere ontwikkelingsniveaus, schoolprestaties en 
effectieve schoolverbetering (Thapa et al., 2013). Schoolcultuur is bepalend voor de betekenis van het 
leren en onderwijzen (Psunder, 2009). Daarnaast worden schoolcultuur en schoolklimaat gerelateerd 
aan gezamenlijke probleemaanpak, collegialiteit, gerichtheid op onderwijs, leren en evalueren, hoge 
verwachtingen, ervaring met onderwijsvernieuwing, gedeelde opvattingen, waarden en doelen, 
teambetrokkenheid en professionalisering (Lindahl, 2011). 
Schoolcultuur en schoolklimaat lijken invloed te hebben op zowel inhoud als proces van 
schoolverbetering. Onderlinge wisselwerking tussen componenten van de schoolcultuur kan leiden tot 
aanpassing van het veranderingsprogramma (Lindahl, 2011). Schoolleiders kunnen de kans op 
succesvolle schoolverbetering vergroten door het klimaat en de cultuur van de school eerst zorgvuldig 
te analyseren en op basis daarvan verbeteringsprocessen te plannen (Lindahl, 2011). 
Het door schoolleiders en leerkrachten expliciteren van leerdoelen, waarden en normen draagt als 
aspect van schoolklimaat of schoolcultuur bij aan de mogelijkheid om te leren (Thapa et al., 2013).  
Stewart (2008) geeft aan dat scholen leerlingprestaties kunnen beïnvloeden door middel van hun 
onderwijsorganisatie en structuur, inzet van personeel, beschikbare bronnen en schoolklimaat. Hij 
associeert schoolklimaat met de mate van lesuitval en lesverstoringen en een gevoel van veiligheid bij 
leerlingen.  
 
onderzoek 
Er is evidentie aangetroffen voor een aanhoudend effect van schoolklimaat op leerlingprestaties 
(Thapa et al., 2013), door leerlingen aan te moedigen voor en hun betrokkenheid te vergroten bij hun 
eigen leerproces en -prestaties (Hattie, 2012; Thapa et al., 2013). 
Een schoolcultuur gericht op samenwerking leidt tot verhoogd welzijn en functioneren van 
leerkrachten en leerlingen. In een dergelijk schoolklimaat gaat het om relaties, tolerantie, solidariteit, 
kritisch denken en onafhankelijkheid (Psunder, 2009). Uit onderzoek komt naar voren dat scholen 
waar leerkrachten en schoolleiding in hoge mate samenwerken, waar veel ondersteuning voor 
leerlingen is en waar duidelijkheid bestaat over de missie, hogere prestatieniveaus lijken te behalen, 
ondanks de aanwezigheid van leerlingen met een sociaalproblematische achtergrond (Stewart, 2008). 
Schoolcultuur, als dimensie van schoolklimaat versterkt bij leerlingen hun gevoel dat zij erbij horen. Dit 
besef heeft een positief effect op de schoolprestaties van de leerlingen (Stewart, 2008). Een positief 
schoolklimaat heeft invloed op het terugdringen van schoolverzuim (Stewart, 2008; Thapa et al., 
2013).  
 
c. Organisatie 
 
theorie 
De schoolorganisatie ondersteunt leer- en onderwijsprocessen door middel van uitvoering van beleid 
met betrekking tot personeelszaken, scholing en begeleiding van medewerkers en het verwerven, 
onderhouden en beschikbaar stellen van financiële en materiële voorzieningen (Mijs, 2007; Stewart, 
2008).  
In de literatuur is weinig aandacht voor de betekenis van organisatie en beheer vanuit het perspectief 
van schoolverbetering. Als onderdeel van scholing en begeleiding wijzen auteurs op verhoogde 
belangstelling voor de ontwikkeling van netwerken (Blok & Van Eck, 2008; Hadfield & Jopling, 2012) 
met het oog op leerkracht- en schoolontwikkeling, met name in landen waar scholen op lokaal niveau 
hun onderwijskundig beleid kunnen bepalen (Hadfield & Jopling, 2012).  
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onderzoek 

Uit onderzoek komt naar voren dat financiering van scholen van invloed is op het aantal leerlingen per 
klas en dat groepsgrootte lijkt samen te hangen met leerlingprestaties, maar uitkomsten variëren van 
een positief effect bij kleinere klassen, of juist in bepaalde gevallen bij grotere klassen (Jarman & 
Boyland, 2011). Eerder lijkt in dit verband het aantal leerlingen bepalend voor de hoeveelheid tijd die 
een leerkracht kan besteden aan persoonlijke aandacht en het geven van adequate feedback (Dunne 
et al., 2011; Hattie, 2012; Shukakidze, 2013). Daarnaast  lijkt zich in kleinere scholen meer sociale 
samenhang en betrokkenheid voor te doen dan in grotere scholen. Ook zijn de kosten per leerling 
gemiddeld lager, naar mate een school meer leerlingen telt (Luyten, Hendriks & Scheerens, 2013). 
Voor het belang van netwerken voor schoolverbetering is nog geen wetenschappelijk bewijs 
aangetroffen (Blok & Van Eck, 2008).  
 
d. Integrale leerlingzorg 
 
theorie 
Integrale leerlingzorg omvat het geheel aan maatregelen en condities dat bijdraagt aan het behalen 
van leerdoelen voor alle leerlingen (Houtveen et al., 2003). Het betreft hier met name de zorg en 
begeleiding van leerlingen. Sterk presterende scholen hanteren daarbij een samenhangend systeem 
van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de 
leerlingen (Inspectie van het Onderwijs, 2009). De zorgstructuur vormt een conditie voor effectief 
onderwijs, naast een goed pedagogisch klimaat, het stellen van operationele doelen, uitbreiding van 
instructietijd en een zorgvuldig samengesteld curriculum en afstemming van het onderwijs op 
vastgestelde leerlingvorderingen in relatie tot de leerdoelen (Houtveen et al., 2003; Houtveen & Van 
der Velde, 2011). 
De sociaal-economische status van leerlingen heeft de meeste invloed op hun leervorderingen (Hattie, 
2009). Het versterken van de samenwerking tussen school en thuissituatie kan daarom bijdragen aan 
het verbeteren van schoolprestaties van leerlingen (Leithwood, Patten & Jantzi, 2010). 
Multidisciplinaire teams kunnen hierbij een functionele rol vervullen door de coördinatie van 
programma´s voor leerlingondersteuning en het onderhouden van contacten tussen school, ouders en 
professionele hulpverleners (Keesenberg, 2011; Torres-Rodriguez, Beyard & Goldstein, 2010).  
In toenemende mate wordt in Nederlands onderwijsbeleid nagestreefd dat leerlingen met 
onderwijsbeperkingen zoveel mogelijk participeren in regulier onderwijs (Dunne et al., 2011; 
Hollenweger, 2011; Louwe, 2013), waardoor leerkrachten vaker te maken krijgen met leerlingen met 
specifieke leer- en ontwikkelingsproblematiek. Tegelijk wordt in literatuur erop gewezen dat veel 
leerkrachten onvoldoende geschoold blijken te zijn in het herkennen van dergelijke problematiek en 
het bepalen van adequate ondersteuning (Hollenweger, 2011).  
 
onderzoek 
Onderwijzen en begeleiden hebben een direct effect op het leren, terwijl verbetering van condities 
indirect van invloed is en vooral de mogelijkheid tot leren vergroot (Hattie, 2009).  
Leerlingen met een leerachterstand vertonen hogere opbrengsten, indien zij een aanvullend of 
remediërend programma hebben gevolgd (Shukakidze, 2013). Leerlingen voor extra ondersteuning uit 
de les halen heeft een positief effect op de leerprestaties, maar vormt tegelijk een lesverstorende 
factor waar juist zwakpresterende leerlingen meer gevoelig voor zijn (Dunne et al., 2011).  
Uit onderzoek komt naar voren dat leerlingen meestal op basis van voorgaande prestaties in een 
bepaalde niveaugroep worden geplaatst, maar dat deze indeling na verloop van tijd zelden wordt 
bijgesteld (Dunne et al., 2011). 
Ook blijkt uit onderzoek dat deelname van zwakke leerlingen aan heterogene in plaats van aan 
homogene niveaugroepen meer bijdraagt aan het verbeteren van hun leerprestaties (Houtveen & Van 
der Velde, 2011), maar dit wordt door andere auteurs genuanceerd (Hattie, 2009, Dunne et al., 2011). 
Hattie wijst op een beperkt effect van het integreren van leerlingen met beperkingen in klassen met 
niet-beperkte leerlingen. Daarentegen stelt hij een aanzienlijk effect vast voor versnellen van het 
leerprogramma voor goedpresterende leerlingen, waarbij hij overigens signaleert dat deze interventie 
weinig wordt toegepast vanuit sociaal en interpersoonlijk perspectief (Hattie, 2009). 
Casestudies tonen aan dat multidisciplinaire teams vooral effect hebben op de wijze waarop 
leerkrachten hun leerlingen ondersteunen (Torres-Rodriguez, Beyard & Goldstein, 2010). 
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e. Implementatievoorwaarden 
 
theorie 
Schoolverbetering is gericht op het verbeteren van leerlingprestaties én het versterken van het 
vermogen van een school om veranderingen in te voeren (Hopkins, 2001; Mijs, 2007). Eén van de 
voorwaarden hierbij is dat scholen reeds beschikken over enig veranderingsvermogen, ook wel 
aangeduid met vernieuwingscapaciteit (Fullan, 2009; Hopkins, 2001; Houtveen & Van der Velde, 
2011; Kidron & Darwin, 2007). In de literatuur wordt gewezen op het belang van condities als 
transformationeel leiderschap, professionele ontwikkeling, gezamenlijke verantwoordelijkheid (Kidron 
& Darwin, 2007), betrokkenheid bij besluitvorming, teamvorming, een schoolklimaat op basis van 
wederzijds vertrouwen en gedeelde waarden (Lindahl, 2011; Thapa et al, 2013; Thoonen et al., 2012). 
Ook de beschikbaarheid van personeel, bronnen en voorzieningen vormt een voorwaarde om 
implementatie te ondersteunen (Jarman & Boyland, 2011; Mijs, 2007; Stewart, 2008). 
Een belangrijk aspect van veranderingsvermogen is de bereidheid van leerkrachten om te 
experimenteren, nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en toe te passen (Fullan, 2009; 
Houtveen & Van der Velde, 2011). Daarbij dient de schoolleider voortdurend aandacht te besteden 
aan individueel en gezamenlijk leren in relatie tot het schoolverbeteringsproces (Seashore Louis, 
Dretzke & Wahlstrom, 2010; Thoonen et al., 2012). 
Leerkrachten construeren zelf samenhang tussen landelijk onderwijsbeleid, schoolbeleid en 
persoonlijke professionele ontwikkeling. De wijze waarop leerkrachten interacteren met een 
vernieuwing, varieert  van assimileren, accommoderen of tolereren tot distantiëren (Luttenberg et al., 
2009). Bij assimilatie past een leerkracht een nieuwe benadering aan aan zijn eigen manier van 
denken en handelen; bij accommodatie gebeurt dit juist andersom. In geval van tolereren accepteert 
de leerkracht de nieuwe werkwijze, maar beschouwt deze als belemmering voor zijn eigen 
benadering. Een leerkracht die zich distantieert, handhaaft zijn eigen manier van denken en handelen 
en toont zich nauwelijks bereid om nieuwe mogelijkheden te verkennen. De individuele verschillen in 
interpretatie en betrokkenheid die hierdoor ontstaan, worden in de literatuur in verband gebracht met 
het onvoorspelbare en beperkt stuurbare karakter van een vernieuwingsproces (Luttenberg et al., 
2009). 
 
onderzoek 
In een onderzoek naar de mate waarin het veranderingsvermogen van scholen wijzigt gedurende vijf 
jaar, concluderen Thoonen et al. (2012) dat schoolbrede capaciteit over langere tijd blijkt te variëren 
en dat scholen er niet in slagen hun schoolbrede vermogen op een betekenisvolle wijze te 
ontwikkelen. Zij veronderstellen dat managementwisselingen hierbij een rol spelen en verklaren de 
ontbrekende groei uit het relatief ongewijzigd blijven van de motivatie tot veranderen bij leerkrachten, 
als ook dat betrokkenheid van leerkrachten bij schoolverbetering gedurende vijf jaar leek te zijn 
afgenomen.  
 
f. Leerkrachtcognities 
 
theorie 
Bij het invoeren van verbeteringen spelen op individueel leerkrachtniveau twee typen overwegingen 
een rol: enerzijds de vraag in hoeverre een vernieuwing aansluit bij het onderwijsconcept van de 
leerkracht en of deze persoonlijke groei verwacht bij het invoeren ervan (Fullan, 2009; Houtveen et al. 
2003; Luttenberg et al., 2009); anderzijds de opvattingen en verwachtingen van de leerkracht, zoals 
vertrouwen in eigen kunnen, met betrekking tot het leren van leerlingen (Houtveen & Van der Velde, 
2011; Leithwood, Patten & Jantzi, 2010). Niet zozeer het gebrek bij leraren aan positieve 
verwachtingen van leerlingen, maar eerder het hebben van verkeerde of zelfs negatieve 
verwachtingen, zou leerprestaties negatief beïnvloeden (Hattie, 2009). Verwachtingen van leerlingen 
zouden uitdagend, passend en controleerbaar moeten zijn. Hattie pleit ervoor dat leerkrachten minder 
aandacht besteden aan voorgaande leerprestaties, maar meer zouden moeten onderzoeken welke 
ontwikkeling de leerling vervolgens kan doormaken (Hattie, 2009). 
 
onderzoek 
Resultaten uit onderzoek wijzen erop dat het effect van emoties en opvattingen van leerkrachten op 
het leren en onderwijzen lijkt te worden bepaald door hun welbevinden en moreel, betrokkenheid bij 
het werk en vertrouwen in collega´s, ouders en leerlingen (Leithwood, Patten & Jantzi, 2010). De 
kwaliteit van het onderwijzen wordt in belangrijke mate bepaald door leerkrachteigenschappen als 
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aanmoedigen van leerlingen, hoge verwachtingen hebben van leerlingprestaties en enthousiasme 
tonen voor de leerinhouden (Hattie, 2009).  
 
Samenvatting en conclusies bij uitgangspunt 4 
 
In het voorgaande is besproken welke actuele inzichten uit literatuur naar voren komen ter 
onderbouwing van het uitgangspunt dat schoolverbetering gericht moet zijn op structuren, procedures, 
rollen en bronnen die het proces van leren en onderwijzen ondersteunen. Daarbij is gebruik gemaakt 
van zes aandachtsgebieden, op basis van een indeling van Mijs (2007).  
Op grond van eigen onderzoek heeft Mijs per aandachtsgebied vastgesteld in hoeverre evidentie is 
aangetroffen voor het belang van dat aandachtsgebied. Zij vond overwegend zwakke evidentie voor 
het belang van de schoolleiding, schoolcultuur en schoolorganisatie voor verbeteringsresultaten op 
schoolniveau. Daarbij wordt gewezen op de ondersteunende en coachende rol van de schoolleider, 
professionele ontwikkeling en betrokkenheid van en samenwerking door leerkrachten.  
Ten aanzien van resultaten op leerkrachtniveau trof Mijs zeer zwak tot matig sterke evidentie aan op 
het gebied van schoolleiding, schoolorganisatie en integrale leerlingzorg. Het gaat hier om positieve 
ondersteuning van de leerkracht, gestructureerde gezamenlijke besluitvorming, professionele 
ontwikkeling en focus op differentiëren, curriculumvernieuwing en verbeteren van de leeromgeving. 
Ook betreft dit het vertrouwen van leerkrachten in eigen onderwijsvaardigheid en hun verwachting dat 
leerlingen hoge resultaten kunnen halen.  
Evidentie voor resultaten op leerlingniveau is door Mijs gewaardeerd van zwak tot plausibel. Dit blijkt 
het meest uit uitspraken over het belang van integrale leerlingzorg , toegespitst op uitbreiden van 
instructietijd, hanteren van differentiatiemodellen en gebruik van een goed curriculum. Daarnaast 
wordt gewezen op het belang van schoolcultuur, schoolleiding en schoolorganisatie (Mijs, 2007). 
 
Samenvattend komen de volgende bevindingen naar voren: 
a. Het belang van de schoolleider wordt in direct verband gebracht met effecten op school- en 
leerkrachtniveau en heeft indirect invloed op leerlingopbrengsten. Door leerkrachten te ondersteunen 
en de ontwikkeling van een professionele leergemeenschap te bevorderen, gericht op onderlinge 
samenwerking tussen leerkrachten, draagt de schoolleiding bij aan het verhogen van 
leerlingopbrengsten.  
b. Schoolcultuur, of schoolklimaat, lijkt zowel direct als indirect invloed uit te oefenen op 
leerlingvorderingen. Er is evidentie aangetroffen voor een aanhoudend effect van schoolklimaat op 
leerlingprestaties, door leerlingen aan te moedigen voor en hun betrokkenheid te vergroten bij hun 
eigen leerproces en -prestaties. Schoolleiderschap zou interacteren met schoolcultuur en daarmee 
effect hebben op opvattingen en werkwijzen van leerkrachten. Hiermee wordt een indirect effect op 
leerlingprestaties verondersteld. 
c. Kenmerken van de schoolorganisatie betreffen vooral financiën en voorzieningen als voorwaarden 
om activiteiten, inrichting en beheer van de school te bekostigen. Er is weinig bekend uit onderzoek 
waaruit blijkt dat deze aspecten direct of indirect effect hebben op leerlingopbrengsten en of 
vernieuwingsresultaten.  
d. Er is beperkte, voornamelijk Nederlandstalige literatuur waarin het belang van integrale leerlingzorg 
als construct nader wordt uitgewerkt. Dit biedt onvoldoende evidentie voor invloed van integrale 
leerlingzorg op gerichtheid op ondersteunende procedures en structuren als uitgangspunt bij 
schoolverbetering. Uit internationale literatuur komt evidentie naar voren voor effect van 
leertijduitbreiding op leerlingprestaties. Zowel evidentie als contra-evidentie wordt gemeld voor de 
integratie van leerlingen met beperkingen in klassen met niet-beperkte leerlingen. Er lijkt enige 
evidentie te bestaan voor het effect van het werken met zorgteams op de wijze waarop leerkrachten 
hun leerlingen ondersteunen, maar niet duidelijk is in hoeverre dit van invloed is op de 
leeropbrengsten. 
e. Hoewel in literatuur veelvuldig wordt onderstreept dat het veranderingsvermogen van een school 
bijdraagt aan succesvolle schoolverbetering zijn weinig aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat 
hiervoor evidentie bestaat. Bepaalde implementatievoorwaarden komen inhoudelijk overeen met 
kenmerken van leiderschap en cultuur, zoals gezamenlijke beleidsvorming, delen van waarden en 
normen, nastreven van gemeenschappelijke doelen en ontwikkeling van een professionele 
leeromgeving, maar ook van deze elementen is niet aangetoond dat zij op termijn leiden tot 
aanhoudende effecten op het niveau van leerkrachtfunctioneren of zelfs leerlingprestaties. 
f. Leerkrachtcognities lijken van invloed te zijn op de wijze waarop leerkrachten vernieuwingen 
internaliseren in hun eigen handelen en daarmee de uitkomsten van een schoolbreed 
vernieuwingsproces beïnvloeden. Hiervoor is echter geen evidentie aangetroffen. Wel blijkt uit 
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onderzoek dat als leerkrachten hoge verwachtingen hebben van hun leerlingen dit aanzienlijk effect 
heeft op hun leerprestaties. 
Daarmee is vastgesteld dat er evidentie bestaat voor de categorieën schoolleiding en schoolcultuur en 
evidentie voor het belang van leerkrachtcognities voor instructiegedrag van leraren. 
Voor de overige categorieën van het uitgangspunt gerichtheid op ondersteunende condities is geen 
evidentie uit onderzoek aangetroffen. 
 
Uitgangspunt 5 
Bij schoolverbetering worden onderwijskundige doelen gesteld op school-, leerkracht- en 
leerlingniveau. 
 
theorie 
Bij schoolverbetering is het van belang om duidelijke veranderingsdoelen te stellen op drie niveaus 
binnen de schoolorganisatie: op schoolniveau, ter verbetering van het vermogen om veranderingen 
aan te gaan en de organisatie van de school te verbeteren; doelen op het niveau van leerkrachten, 
gericht op het verbeteren van vaardigheden en competenties; en doelen op leerlingniveau die gericht 
zijn op het verbeteren van leren en presteren (Creemers, Stoll & Reezigt, 2007; Hopkins, 2001; 
Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010; Leithwood, Jantzi & Mascall, 2002; Mijs, 2007; Van Velzen et 
al., 1985). Stellen van doelen vormt een belangrijk startpunt bij het invoeren van een vernieuwing. Het 
geeft richting aan de activiteiten binnen het veranderingsproces en duidelijkheid over de beoogde 
resultaten (Creemers & Kyriakides, 2010b; Scheerens, 2013). Juist de samenhang tussen 
verbeteringen op verschillende niveaus draagt bij aan standaardisering van en het vermogen tot 
samenwerking en continue verbetering van de onderwijsomgeving (Fullan, 1991).  
Kuijpers, Houtveen en Wubbels (2010) stellen dat effectieve schoolverbetering allereerst gericht moet 
zijn op de professionele ontwikkeling van leraren om te komen tot verhoogde resultaten bij leerlingen. 
De auteurs veronderstellen dat verbetering van leerlingprestaties alleen verwacht kan worden indien 
er een duidelijke connectie is met interventies op klas- en schoolniveau. Aan de hand van de negen 
uitgangspunten bij schoolverbetering, die ook in deze studie als vertrekpunt zijn genomen, komen zij 
tot een geïntegreerd model voor effectief onderwijzen, waarin doelgerichtheid centraal staat (Kuijpers, 
Houtveen & Wubbels, 2010).  
Daarnaast wordt in literatuur bepleit om aan de hand van evaluatie door middel van datafeedback na 
te gaan of de doelen op het juiste niveau zijn gesteld, de juiste middelen en activiteiten zijn 
gehanteerd om de doelen te bereiken, de doelen zijn gehaald, de uitgezette lijn moet worden 
aangepast, of en welke nieuwe activiteiten moeten worden gepland en welke zaken om borging 
vragen (Earl, 2003; Fullan, 1991; Van de Grift, 2007; Houtveen, 2007; Inspectie van het Onderwijs, 
2008; Tucker & Stronge, 2005). 
Het stellen van doelen in combinatie met zelfevaluatie en gebruik van datafeedback lijkt een 
interessant perspectief, dat vanuit de theorie wordt gesteund (Fullan, 2009; Stringfield, Reynolds & 
Scheffer, 2012; Scheerens, 2013).  
 
onderzoek 
Creemers en Kyriakides (2010a) beschrijven en toetsen een dynamisch model voor 
onderwijseffectiviteit, met daarin als voornaamste factoren de schoolleeromgeving en het beleid voor 
en verbeteren van het onderwijzen. Daarbij vinden zij evidentie voor effect van deze factoren op het 
gebied van leerlingopbrengsten bij wiskunde, taal en godsdienstonderwijs. Indien het verhogen van 
leerlingopbrengsten hier als impliciet doel zou worden genomen, voldoet de benadering van Creemers 
en Kyriakides aan het uitgangspunt om doelen te stellen op drie niveaus. In hun analyse besteden 
genoemde onderzoekers echter geen aandacht aan de vraag óf het formuleren van doelstellingen van 
invloed is geweest op de leerlingopbrengsten, dan wel of het van belang is dat dit op drie niveaus is 
gedaan (Creemers & Kyriakides, 2010a). 
Uit een analyse van 36 Nederlandse en buitenlandse schoolverbeteringsprogramma´s blijkt dat in 
deze programma´s het stellen van doelen op drie niveaus nauwelijks is geoperationaliseerd (Mijs, 
2007). Mijs heeft slechts enkele uitspraken aangetroffen waaruit evidentie blijkt voor het belang van 
doelen stellen. Zij handhaaft dit uitgangspunt binnen het theoretisch kader, maar maakt niet duidelijk 
welke argumenten hierbij van toepassing zijn geweest (Mijs, 2007).  
De veronderstelling dat het stellen van doelen op niveau van school, leraar en leerling een belangrijke 
factor vormt bij schoolverbetering, kan op basis van resultaten in aangetroffen literatuur niet 
voldoende worden onderbouwd.   
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conclusie 

Samenvattend is duidelijk geworden dat vanuit onderzoeksliteratuur te weinig inzichten beschikbaar 
lijken, waaruit blijkt dat het stellen van doelen - wel of niet op drie niveaus -  van invloed is op het 
verbeteren van leerlingopbrengsten. Niettemin mag worden aangenomen dat de aard of inhoud van 
verbeteringsdoelen geëxpliciteerd moet worden in termen van waarneembare leerling-, leerkracht- en 
schoolopbrengsten, om het eventuele succes van een schoolverbeteringsprogramma te kunnen 
vaststellen. 
 
Uitgangspunt 6 
Bij het schoolverbeteringsproces wordt een multi-niveaubenadering gehanteerd. 
 
Introductie 
 
Bij een veranderingsproces in een school zijn meerdere niveaus in en om de schoolorganisatie 
betrokken. Daarbij dient de school te worden opgevat als onderdeel van een onderwijssysteem (Mijs, 
2007; Van Velzen et al., 1985), waarvan de verschillende segmenten met elkaar zouden moeten 
samenwerken (Hopkins, 2005; Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010; Laroque, Kleiman & Darling, 
2011).  
In een dynamisch model voor onderwijseffectiviteit onderscheiden Creemers en Kyriakides (2010b) 
vier niveaus die elkaar beïnvloeden: de leerling en de leraar als de twee belangrijkste componenten; 
daarboven factoren op schoolniveau, zoals beleidsontwikkeling en -evaluatie; en tot slot het 
contextniveau, waaronder kenmerken van de onderwijskundige omgeving en landelijk onderwijsbeleid. 
In een model voor planning van het schoolverbeteringsproces plaatsen Leithwood, Jantzi en 
McElheron-Hopkins vier elkaar opvolgende kernfactoren (planning, inhoud, implementatie en 
resultaten van het verbeteringsproces), die worden beïnvloed door de factoren monitoring en 
communicatie. De auteurs geven aan dat deze twee factoren zich op verschillende wijze kunnen 
voordoen en niet noodzakelijk de verantwoordelijkheid zijn van een enkele persoon of groep. Eén of 
meer taken kunnen worden uitgevoerd door en verdeeld over de schoolleiding, ouders, leerkrachten, 
bestuur en overheden (Leithwood, Jantzi & McElheron-Hopkins, 2006). 
Fullan benadrukt, dat “werkelijke hervorming permanente aandacht vraagt van veel personen op alle 
niveaus van het onderwijssysteem” (Fullan, 2009), afkomstig uit families, de gemeenschap en 
onderwijsprofessionals (Laroque, Kleiman & Darling, 2011). 
Succesvolle schoolleiders betrekken belanghebbenden van hun school vaker bij besluitvorming (Heck 
& Hallinger, 2010). Leerlingen lijken zich meer in te spannen voor hun leerprestaties als zij hierin 
gesteund worden door leeftijdgenoten en leraren als gevolg van schoolbeleid (Smith & Kearney, 
2013). Schoolleiders spelen een centrale rol bij het veranderen van schoolcultuur, maar een 
systeemgerichte aanpak met betrokkenheid van alle deelnemers, zoals leerlingen, ouders en leraren, 
blijft van belang (Psunder, 2009).  
 
a. Betrokkenheid van ouders 
 
theorie 
Ouderbetrokkenheid omvat vormen van communicatie tussen school en ouders, vrijwilligerswerk door 
ouders op school, betrokkenheid bij beleidsvorming, of specialistische inzet in het onderwijs (González 
& Jackson, 2013). Verondersteld wordt dat in scholen een ´middenklasse´cultuur heerst en dat 
betrokkenheid van ouders het meest voorkomt bij gezinnen uit deze sociale laag (González & 
Jackson, 2013). Als gevolg hiervan blijkt dat leerkrachten niet altijd in staat zijn om met ouders uit 
andere sociale lagen om te gaan of samen te werken, of participatie van ouders zelfs bedreigend 
vinden voor hun professionaliteit (Bakker et al., 2013; González & Jackson, 2013). Schoolleiders 
dienen het vertrouwen te versterken bij leerkrachten dat hun collega´s, leerlingen en ouders met hen 
willen samenwerken aan het bereiken van de door de school gestelde leerdoelen (Leithwood, Patten 
& Jantzi, 2010).  
 
onderzoek 
Veel auteurs verwijzen naar eerder verkregen evidentie waaruit zou blijken dat betrokkenheid van 
ouders bij de school bijdraagt aan de leerprestaties van leerlingen (Bakker et al., 2013; Ghysens & 
Braak, 2012; González & Jackson, 2013; Laroque, Kleiman & Darling, 2011; Stewart, 2008). 
Ghysens en Braak (2012) tonen aan, dat ouderbetrokkenheid door scholen veranderd kan worden. 
Ook zien zij dat ouders van scholen met een specifieke, pedagogische visie (“methodescholen”) meer 
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betrokken zijn bij de school dan ouders van conventionele scholen, omdat deze ouders waarschijnlijk 
bewuster voor dit schooltype kiezen op grond van de pedagogische uitgangspunten. 
Uit onderzoek komt naar voren, dat de sociaal-economische afkomst van leerlingen en hun ouders 
van invloed is op de mate waarop ouders betrokken zijn bij de school (González & Jackson, 2013; 
Laroque, Kleiman & Darling, 2011). In een overzichtsstudie maken Bakker et al. (2013) duidelijk dat 
het meehelpen op school of participeren in beleidsoverleg door ouders nauwelijks invloed heeft op 
leerlinguitkomsten, maar dat actieve betrokkenheid in de thuissituatie bij schoolgerelateerde 
onderwerpen wel effect heeft op leerprestaties, motivatie, welbevinden, zelfbeeld en zelfwaardering 
van leerlingen. 
 
b. Betrokkenheid van leerlingen 
 
theorie 
Het betrekken van leerlingen bij school, anders dan volgen van onderwijs, veronderstelt het bieden 
van zeggenschap aan kinderen. Als gevolg van de Verklaring van de Rechten van het Kind hebben 
kinderen recht op ruimte om hun mening te geven, op mogelijkheden om hun inzichten te uiten, op 
publiek dat naar hen luistert en op invloed in de vorm van passende reacties (UNCR, in Leitch, 2012). 
Luisteren naar en reageren op inbreng van leerlingen houdt in dat kinderen en jongeren actief mogen 
en kunnen bijdragen aan de voorwaarden voor hun eigen leren en onderwijs en aan het brede gebied 
van levenservaringen en leerprocessen, waarmee zij hun identiteit, talenten en sociale en 
maatschappelijke bekwaamheden ontplooien, teneinde een volwaardig en tevreden leven te kunnen 
leiden (Leitch, 2012). Er zijn internationale voorbeelden van activiteiten waarin kinderen structurele 
mogelijkheden wordt geboden om hun zorgen kenbaar te maken, suggesties te doen en hun mening 
te geven over onderwijsaangelegenheden, variërend van de organisatie van een les, tot aan 
beleidsbepaling op school-, bestuurlijk, of landelijk niveau (Leitch, 2012). In Nederland is 
medezeggenschap van leerlingen wettelijk geregeld (Bokdam, Bal & De Jonge, 2012) en ontstaan 
bijvoorbeeld in daltonscholen gevarieerde vormen van leerlingenoverleg (De Haan, 2012). In plaats 
van leerlingen alleen als doel van onderwijs te beschouwen, zouden zij meer betrokken moeten 
worden bij de vormgeving van hun eigen leerproces, actief moeten worden bevraagd naar de kwaliteit 
en verbetering van het onderwijs en aanzienlijke inbreng moeten krijgen in het bestuur van de school 
(Fullan, 2009). 
 
onderzoek 

Over betrokkenheid bij en invloed op schoolverbetering van leerlingen komen pas sinds enkele jaren 
gegevens beschikbaar. Het is daarbij niet duidelijk in hoeverre er causaal verband bestaat tussen 
leerlingparticipatie en leerprestaties (Leitch, 2012). Levin noemt vijf argumenten om leerlingen bij 
onderwijsverandering te betrekken: verandering vereist deelname en instemming van alle 
betrokkenen, dus ook leerlingen; leerlingen hebben eigen kennis en ideeën die de kwaliteit van een 
verandering kunnen verhogen; inzichten van leerlingen kunnen richtinggevend zijn voor de visie van 
leraren en ouders; constructivistisch leren, als kenmerk van hoogwaardige schoolverbetering, vraagt 
om actieve leerlingdeelname aan onderwijs; leerlingen leveren de onderwijsprestaties, dus hun 
bijdrage aan verbetering is fundamenteel van belang (Levin, 1999). 
Beperkt aangetroffen literatuur betreft vooral onderzoek onder middelbare scholieren naar hun 
beleving van hun contact met en inbreng in school (DeFur & Korinek, 2010; Demetriou & Wilson, 
2010; Scanlon, 2012). Door leerlingen te betrekken bij planning en besluitvorming van 
schoolverbetering, lijken veranderingsprocessen actiever te verlopen (Zion, 2009). De relatie tussen 
leraren en leerlingen verbetert als gevolg van leerlingbetrokkenheid en leraren lijken meer 
leerlinggericht te gaan onderwijzen (Demetriou & Wilson, 2010). 
Daarnaast blijkt uit onderzoek naar betrokkenheid van leerlingen bij niet-lesgebonden activiteiten 
zowel significant als niet-significant verband met verhoogde leerprestaties (Stewart, 2008). Er wordt 
gewezen op het belang van dergelijke activiteiten voor leerlingen ter versterking van hun gevoel voor 
eigenwaarde en erbij horen (DeFur & Korinek, 2010; Stewart, 2008). Omgang met leeftijdsgenoten die 
positief staan tegenover school en onderwijs,  vertoont een positief verband met leerprestaties 
(Stewart, 2008). 
 
c. Betrokkenheid van het schoolbestuur 
 
theorie 
Schoolbesturen spelen een belangrijke rol in het waarborgen van continuïteit en duurzaamheid bij 
onderwijsverandering (Fullan, 2009). Zij zijn eindverantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van 
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het onderwijs op de scholen (Van Iwaarden, Van der Heijden & De Kool, 2012). Engelstalige literatuur 
hanteert in dit verband termen als ´district administration´ of ´school board´, waar in Nederlandstalige 
literatuur wordt gesproken van schoolbestuur of bovenschools management. Hoewel genoemde 
begrippen niet helemaal vergelijkbaar zijn, wordt hierna uitgegaan van de actuele Nederlandse 
situatie. In beide contexten is sprake van het schoolniveau, met een schoolleider of 
schoolmanagement, en daarnaast het bestuurlijke niveau,  bestaande uit een schoolbestuur, met een 
bovenschools bestuurder/manager, soms deel uitmakend van een college van bestuur en een raad 
van toezicht (Van Iwaarden, Van der Heijden & De Kool, 2012).  
Het schoolbestuur verbindt school en maatschappelijke context en stuurt op condities en op het 
pedagogisch-didactisch handelen. Langs deze weg wordt verhoging van onderwijskwaliteit en 
leeropbrengsten beoogd (Van Dael & Hooge, 2013). Deze benadering wordt prescriptief-emotief 
onderwijsbestuur genoemd; het voorschrijven en waarderen van resultaten waaraan het onderwijs 
moet voldoen. Dit veronderstelt duidelijke definiëring van beoogde resultaten, scheppen van goede 
randvoorwaarden, betrekken van alle gebruikers bij onderwijsontwikkeling en het bevorderen van 
zelfevaluatie en doelmatige inzet van middelen (Dekker, 2010; Hooge, Van Dael & Janssen, 2013; 
Marzano & Waters, 2012). 
Het schoolbestuur dient met de schoolleiding te communiceren over kwaliteitszorg, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan ligt bij de schoolleiding en de school. Hierbij wordt 
kwaliteitszorg opgevat als het verzamelen van gegevens over leerprestaties en schoolontwikkeling. 
Vanuit deze kwaliteitszorg wordt schoolverbetering geïnitieerd (Van Eck & Boogaard, 2007).  
Meerdere auteurs benadrukken het belang van actieve betrokkenheid op bestuurlijk niveau vanuit het 
perspectief van het bestuur als lerende organisatie (Fullan, 2009; King & Bouchard, 2011; Marzano & 
Waters, 2012). Hierbij leren besturen actiever betrokken te zijn bij visievorming en directe aansturing 
op individueel schoolniveau (King & Bouchard, 2011). Een bestuurder die alleen formeel en 
beheersmatig betrokken is bij onderwijsinhoudelijke zaken, zal weinig invloed hebben op verbetering 
van onderwijskwaliteit (Van Dael & Hooge, 2012). Naarmate de kwaliteitszorg op een school verder 
gevorderd is, kan het schoolbestuur zich meer beperken tot het monitoren van het proces (Van Eck & 
Boogaard, 2007).    
 
onderzoek 
Uit onderzoek komt naar voren dat besturen een indirect en bescheiden, doch significant effect 
hebben op onderwijskwaliteit en leerresultaten (Van Dael & Hooge, 2012). Tegelijk is vastgesteld dat 
veel schoolbesturen nog onvoldoende in staat zijn om opbrengstgegevens te vertalen naar strategisch 
verbeteringsbeleid (Van Dael & Hooge, 2012).  
Resultaten wijzen op een significante correlatie van de gemiddelde leerprestaties met goed 
bovenschools leiderschap, dat tot uiting komt in het gezamenlijk met scholen bepalen van doelen, 
waarbij alle betrokkenen bereidheid tonen om deze doelen te steunen en het proces te monitoren en 
het door het bestuur beschikbaar stellen van voldoende middelen (Marzano & Waters, 2012). Ook 
blijkt dat de duur van het dienstverband van een bovenschools bestuurder een positief effect heeft op 
de gemiddelde leerlingresultaten (Marzano & Waters, 2012). 
Casestudie wijst uit dat de invloed op schoolontwikkeling en kwaliteitszorg toeneemt indien sprake is 
van grotere schoolbesturen. Deze invloed bestaat uit het faciliteren en organiseren van scholing, 
deelname aan netwerken en kaders stellen voor personeelsbeleid (Van Eck & Boogaard, 2007).   
 
d. Betrokkenheid van leraren-in-opleiding  
 
theorie 
Betrokkenheid van leraren-in-opleiding (pabostudenten) bij onderwijsverbeteringsactiviteiten in 
scholen betreft enerzijds de rol en inbreng van pabostudenten in het primaire onderwijsproces en 
anderzijds hun rol en inbreng bij schoolverbetering. In literatuur wordt verondersteld dat studentleraren 
in stagescholen nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs en instructie zouden inbrengen (Fisher, 
Frey & Farnan, 2004), of een referentiekader bieden dat ervaren leerkrachten helpt hun onderwijsvisie 
te reconstrueren en te verbinden met praktische toepassingen (Jansen en De Haan, 2006; 
Nederlandse Dalton Vereniging, 2007). Zo blijkt bijvoorbeeld uit een enquête onder het management 
van daltonscholen, dat vrijwel alle ondervraagden het betrekken van pabostudenten met een 
specialisatie voor daltononderwijs een kenmerkend aspect vindt van het daltoninvoeringsproces. 
Het lijkt aannemelijk dat studenten zich vanuit persoonlijke motieven betrokken voelen bij hun 
stageschool en willen bijdragen aan ontwikkelingen. Als belanghebbenden kunnen zij afhankelijk van 
hun ervaring en verantwoordelijkheid deelnemen aan visievorming, systematische verbetering van 
onderwijsvormen en uitwisseling van ervaringen (Stringer, 2013). 
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onderzoek 

In onderzoeksliteratuur zijn weinig aanwijzingen aangetroffen voor een mogelijk verband tussen 
studentbetrokkenheid, schoolverbetering en leerprestaties (Fisher, Frey & Farnan, 2004).  
In lerarenopleidingen verschuift het accent van aandacht voor het onderwijzen naar aandacht voor het 
leren en komt kennis en vaardigheid op het gebied van leerlingevaluatie steeds meer centraal te staan 
in het curriculum. Uit onderzoek komt naar voren dat studenten nog te weinig vaardig zijn in het 
hanteren van evaluatietechnieken, inclusief het interpreteren van verkregen gegevens, waardoor een 
relatie met leerlingprestaties niet kan worden aangetoond (Meister, 2011).  
Er is weinig evidentie uit onderzoek dat de opleiding van leraren samenhangt met positieve 
leerlingresultaten. Opleidingen gericht op pedagogische kennis lijken meer bij te dragen aan 
leerkrachteffectiviteit, wat in sommige gevallen samenhangt met verhoogde leerlingscores (Harris & 
Rutledge, 2010). 
Resultaten uit onderzoek laten significante verschillen zien tussen leerprestaties in klassen met of 
zonder stagiaires. Met name aanwezigheid van meerdere studentleraren in een klas zou de 
professionele samenwerking met de leerkracht bevorderen en bijdragen aan leerlingopbrengsten 
(Fisher, Frey & Farnan, 2004). Door de onderwijstaken te kunnen verdelen over meer personen, kan 
de leerkracht meer gedifferentieerde instructie aanbieden aan kleinere groepen leerlingen.  
 
Samenvatting en conclusies bij uitgangspunt 6 
 
In het voorgaande is ingegaan op het belang van een multi-niveaubenadering bij schoolverbetering. In 
navolging van meerdere auteurs is aangenomen dat schoolverbetering meer succesvol is indien 
meerdere groepen belanghebbenden in en om de schoolorganisatie actief bij het innovatietraject 
worden betrokken. Nader is onderzocht wat de rol en bijdrage is van het schoolbestuur, ouders, 
leerlingen en pabostudenten. Hoewel de schoolleiding en leerkrachten eveneens tot 
belanghebbenden worden gerekend, is hun invloed in deze paragraaf niet uitgewerkt. Hiervoor wordt 
verwezen naar de bespreking van uitgangspunt 3, gerichtheid op interne condities voor leren en 
onderwijzen en uitgangspunt 4a, gerichtheid op ondersteunende condities: schoolleiding.  
Gezien de primaire taak van directie en leerkrachten als leider dan wel uitvoerder van onderwijs - 
daarmee het belangrijkste medium vormend waarlangs een vernieuwing tot stand komt (Emmelot et 
al., 2008) -, mag duidelijk zijn dat het betrekken van het directieniveau en het lerarenniveau een 
eerste vereiste is bij vormen van schoolverbetering. 
Uit onderzoek blijkt niet dat ouderbetrokkenheid wezenlijk bijdraagt aan succesvolle 
schoolverbetering. Eventuele invloed op leerprestaties zou eerder via de thuissituatie plaatsvinden. 
Ouderbetrokkenheid kan wel bijdragen aan het versterken van wederzijds begrip tussen school en 
ouders, maar is daarbij afhankelijk van de sociaal-culturele overeenkomsten tussen ouders en 
leerkrachten.  
Resultaten uit diverse studies wijzen op effecten van leerlingbetrokkenheid op motivatie en 
welbevinden van leerlingen. Ook zou leerlingbetrokkenheid van invloed zijn op het zelfbeeld en 
functioneren van leerkrachten. Daarmee lijkt een indirecte invloed te bestaan op leerprestaties, maar 
dit wordt niet vanuit literatuur bevestigd.  
Betrokkenheid vanuit het schoolbestuur is een formeel gegeven, maar alleen als bestuurders actief en 
direct interacteren met de school, blijkt dit positief samen te hangen met onderwijskwaliteit en 
leerresultaten. 
Aanwezigheid van leraarstudenten in de school zou inhoudelijk kunnen bijdragen aan initiatieven voor 
schoolverbetering en afhankelijk van individuele kwaliteiten van een student zou deze kunnen 
deelnemen aan schoolverbeteringsactiviteiten. Direct effect van pabostudenten op 
leerlingopbrengsten wordt niet vanuit onderzoek onderbouwd, maar de inzet van meer stagiaires in 
een klas lijkt de leerkracht meer mogelijkheden te bieden om de kwaliteit van de instructie te 
verhogen. 
Samengevat is er nauwelijks evidentie uit onderzoek beschikbaar voor het uitgangspunt om meerdere 
niveaus te betrekken bij vormen van schoolverbetering. Zowel op basis van literatuurstudie als 
empirisch onderzoek komt Mijs tot een vergelijkbare conclusie (Mijs, 2007).  
 
Uitgangspunt 7 
Bij schoolverbetering worden geïntegreerde implementatiestrategieën gehanteerd. 
 
theorie 
Bij onderwijsveranderingsprocessen zijn twee niveaus te onderscheiden die zich op hiërarchische 
wijze tot elkaar verhouden: het beleidsniveau enerzijds en het uitvoeringsniveau anderzijds. Realisatie 
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van centraal geformuleerd onderwijsbeleid kan mislukken als op praktijkniveau geen gebruik wordt 
gemaakt van creativiteit en inbreng van betrokkenen (Hopkins, 2001). Elk niveau heeft zijn eigen rol 
en verantwoordelijkheid bij het realiseren van de vernieuwing, maar het is juist van belang dat er “een 
balans wordt gevonden tussen top-down- en bottom-up-strategieën” om een positieve invloed te 
verkrijgen “op de resultaten op leerling- en schoolniveau” (King & Bouchard, 2011; Mijs, 2007). 
Literatuur benadrukt dat een combinatie moet worden nagestreefd van activiteiten gericht op het top-
down-realiseren van beleidsdoelen en activiteiten die het mogelijk maken voor met name leerkrachten 
om bottom-up-invloed te hebben op het invoeringsproces (Houtveen & Van der Velde, 2011; Kuijpers, 
Houtveen & Wubbels, 2010). Een dergelijke ´blended strategy´ omvat een inspirerende totaalvisie, 
enkele ambitieuze, bij ieder bekende doelen, een stuurgroep, investeren in bronnen en flexibele 
afstemming met het werkveld (Fullan, 2009).  
Top-downaansturing functioneert indien de beoogde vernieuwingen en de aanpak ervan duidelijk 
gestructureerd zijn en betrokkenen de vrijheid hebben om de verbetering op eigen wijze in te voeren 
(Johnston, 2012; Miles & Ekholm, 1985). Daarbij dient vanuit bestuurlijk niveau zowel eisen gesteld 
als ondersteuning te worden geboden  (Finnigan, Bitter & O´Day, 2009; Houtveen & Van der Velde, 
2011; King & Bouchard, 2011; Supovitz, 2008). De schoolleiding dient door overtuiging en 
beïnvloeding leerkrachten bij een vernieuwing te betrekken. Deze benadering omvat 
docentparticipatie bij besluitvorming, vergroten van collegialiteit en samenwerking en vorming van 
informele groepen (Verloop & Lowyck, 2003). Bottom-upaanpak zonder sturing door de schoolleiding 
kan ertoe leiden dat leraren hun onderwijs zodanig vernieuwen, dat dit niet meer aansluit op het 
school- of overheidsbeleid, of zelfs dat  leraren weigeren mee te werken aan vernieuwing (Knight, 
2007).  
 
Een veelbelovende implementatiestrategie op beleids- en praktijkniveau lijkt het gebruik van data om 
het verloop van het schoolverbeteringsproces te monitoren, bij te stellen en de uitkomsten te 
evalueren (Beach & Lindahl, 2007; Creemers & Kyriakides, 2010b; Sleegers & Van Dael, 2013; Thapa 
et al. 2013; Wilkerson et al., 2012). Schildkamp, Ehren en Lai (2012) noemen data “alle relevante, 
[kwalitatieve en kwantitatieve] informatie die leraren en scholen nodig hebben om besluiten te nemen”. 
Data kunnen cognitieve en niet-cognitieve resultaten betreffen, demografische gegevens (ínputdata), 
schoolprocessen en leraarcognities (Campbell & Levin, 2009; Carlson, Borman & Robinson, 2011; 
Schildkamp, Ehren & Lai, 2012). Bepleit wordt om locaal verzamelde data te hanteren, die aansluiten 
op de schoolspecifieke situatie (Creemers & Kyriakides, 2010b; Stockard, 2013; Stringfield, Reynolds 
& Scheffer, 2012).  
Het gebruik van data wordt in toenemende mate ingezet bij het intern en extern evalueren van 
schoolresultaten. Verhaeghe et al. (2011) wijzen op gebrekkige datageletterdheid van scholen, 
waardoor ´schoolfeedbackgebruik´ niet leidt tot significante verbetering van leerlingprestaties. Leraren 
ervaren dataverzameling als belastend en externe evaluaties als bedreigend. Auteurs bepleiten meer 
ondersteuning van de schoolleiding aan leraren bij het vertrouwd maken met en gebruik van data 
(Levin & Datnow, 2012; Verhaeghe et al., 2011). Schoolleiders kunnen daarbij heldere doelen 
formuleren en tijd beschikbaar stellen voor en vertrouwen geven in datagebruik door leraren (Levin & 
Datnow, 2012). Schoolbesturen kunnen scholen ondersteunen bij het verzamelen en beschikbaar 
stellen van data over leerresultaten, of hiervoor externe hulp inschakelen (Supovitz, 2008).  
 
onderzoek 
Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op een verband tussen top-down- en/of bottom-
upstrategieën en het verbeteren van leerlingprestaties. Onderzoek naar top-down- en/of bottom-
upaanpak bij schoolverbetering wijst vooral op effecten op het gebied van professionalisering van 
leraren. Naarmate leraren meer inbreng hebben bij de implementatie van veranderingen zullen zij 
deze verandering vaker toepassen in hun eigen functioneren. Uit casestudies komt naar voren dat 
richtinggevend beleid weliswaar noodzakelijk is, maar interne betrokkenheid van leraren tot feitelijke 
verandering leidt (Johnson & Fargo, 2010; King & Bouchard, 2011; Priestley, 2010). “It is widely 
accepted that teachers are the chief change agents for implementing new curricula” (Guro & Weber, 
2010).  
Resultaten laten zien dat indien competenties van leerkrachten collectief worden ingezet, dit leidt tot 
verbetering van leraarcompetenties, maar niet tot verbetering van vorderingen van leerlingen (King & 
Bouchard, 2011).  
Een invoeringsprogramma, waarbij scholen binnen overheidskaders zelf een curriculum konden 
ontwikkelen, faalde door afwezigheid van inhoudelijke specificaties waaraan de curricula moesten 
voldoen en door gebrek aan capaciteit bij leraren op het gebied van curriculumontwikkeling (Priestley, 
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2010). Tegelijk blijkt uit onderzoek dat een plattere organisatie, waarbij personen meer 
verantwoordelijkheid wordt gegeven, positief bijdraagt aan schoolverbeteringscapaciteit (Harris, 2013). 
 
Carlson, Borman en Robinson (2011) vergeleken scholen die betrokken waren bij een districtsbrede 
vernieuwing van lees- en rekenonderwijs en daarbij wel of niet gebruik maakten van data. Door 
leraren gerichte ondersteuning te bieden, verbeterde hun toegankelijkheid tot data en het kunnen 
interpreteren ervan, maar het leidde niet tot verandering van instructiegedrag. Genoemde auteurs 
vonden een positief, doch niet-significant effect van datagebruik op resultaten bij lezen en rekenen, 
maar konden niet voldoende verklaren waardoor deze effecten werden veroorzaakt (Carlson, Borman 
& Robinson, 2011).  
Ten aanzien van externe evaluatie aan de hand van data is als bijkomend resultaat aangetroffen dat 
scholen hierop anticiperen door hun programma te beperken, leerlingen toetsvaardig te maken, alleen 
toetsbare leerstof aan te leren en zich te richten op korte-termijnverbeteringen (Carlson, Borman & 
Robinson, 2011; Schildkamp, Ehren & Lai, 2012; Gustafsson & Ehren, 2013).  
Uit een reviewstudie naar datagebruik door leraren komt naar voren dat er meer evidentie lijkt te 
bestaan voor effecten op leerkrachtkenmerken, dan voor effecten op schoolorganisatorisch niveau of 
leerlingprestaties (Marsh, 2012). 
Uit analyse van 36 schoolverbeteringsprogramma´s komt een zeer gering percentage uitspraken naar 
voren voor het belang om top-down- en bottom-upaansturing te combineren. Deze uitspraken bieden 
zwakke positieve, negatieve en contra-evidentie . Daarnaast is enige zwak positieve evidentie 
gevonden voor datagebruik (Mijs, 2007). 
 
conclusie 
Samenvattend is gebleken dat in de literatuur wordt gepleit voor een gemengde vorm van top-down- 
en bottom-up aansturing bij implementatieprocessen. Er is evidentie aangetroffen voor effecten op het 
niveau van competenties van leraren. Er is geen rechtstreeks verband aangetroffen tussen top-down- 
en bottom-upstrategieën enerzijds en verhoogde leerlingopbrengsten anderzijds. Recente studies 
wijzen op het belang van data om besluiten te nemen voor, tijdens of na verbeteringsprocessen. Uit 
onderzoek blijkt enige evidentie voor verbetering van leerprestaties in samenhang met gebruik van 
data. Het is niet duidelijk welke factoren hierbij een rol spelen. Verondersteld wordt dat onder andere 
data-(on-)geletterdheid van leraren en schoolleiders hierop van invloed is.  
 
Uitgangspunt 8 
Het programma voor schoolverbetering bevat een vorm van externe ondersteuning. 
 
theorie 
Externe ondersteuning wordt in de literatuur als noodzakelijk element genoemd voor succesvolle 
schoolverbetering (Hopkins, 2001; Mijs, 2007; Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010). Externe 
ondersteuning betreft vormen van professionalisering waarbij externe instanties betrokken zijn, zoals 
scholing, team- en individuele begeleiding en deelname aan netwerken en conferenties. Vormen van 
interne professionalisering zijn collegiale consultatie en schoolbezoeken (Emmelot et al., 2008).  
Betrekken van externe expertise bij ontwikkelingen op schoolniveau is een kenmerk van 
onderwijskundig leiderschap en vormt een sturingsinstrument voor schoolleiders. De schoolleider 
organiseert externe ondersteuning zodanig, dat deze gericht is op het behalen van gestelde doelen en 
interne deskundigheid versterkt (Van Dael & Hooge, 2013; Emmelot et al., 2008; Warren & Higbee, 
2007).  
Uit literatuur komt naar voren dat schoolbestuurders vaak niet over de juiste competenties beschikken 
om systematische verandering te kunnen doorvoeren. Door in- of externe deskundigen in te schakelen 
kunnen scholen effectief gesteund worden bij het versterken van hun veranderingsvermogen en 
richting geven aan schoolverbetering (Timperley, 2008; Wilkerson et al., 2012). Gesteld wordt dat 
professionele begeleiding van belang is bij “het bepalen van de in te zetten veranderingsstrategieën 
en begeleidingsinterventies” (Mijs, 2007), waarbij experts en schoolleiding nauw moeten 
samenwerken, rekeninghoudend met de locale schoolcontext en opvattingen en belangen van 
betrokkenen (Mijs, 2007; Warren & Higbee, 2007).  
Ook wordt door auteurs benadrukt dat externe ondersteuning geïntegreerd dient te zijn in een 
samenhangend verbeteringsprogramma. Structureel opgezette, externe begeleiding kan bijdragen 
aan het vermogen van scholen om het onderwijzen en leren te verbeteren, door het bieden van 
samenhangende, continue, praktijkgerelateerde professionalisering (Finnigan, Bitter & O´Day, 2009; 
King & Bouchard, 2011).  
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Van externe experts wordt verwacht dat zij bestaande aannames ter discussie kunnen stellen, leraren 
nieuwe mogelijkheden kunnen voorleggen en daarbij het verbeteren van leerlingprestaties voor ogen 
houden (Timperley, 2008). Zij werken resultaatgericht en systematisch, zijn coöperatief en kunnen 
betekenis te geven aan verandering (Hale, 2011). Toevoegen van externe ondersteuners aan een 
lerarenteam helpt leraren kritisch te reflecteren op het fundamenteel veranderen van hun handelen 
(Bishop et al., 2012). Coaching van leraren leidt vaker tot verbeterd onderwijzen, als dit op basis van 
gelijkwaardigheid gebeurt, de leraar een eigen inbreng kan hebben, kan reflecteren op eigen 
ervaringen en keuzemogelijkheden heeft (Knight, 2007). Sommige auteurs bepleiten de inzet van 
coaches, die langdurige ondersteuning bieden in plaats van kortstondige begeleiding. Door langdurige 
aanwezigheid in de school bouwt een coach vertrouwen op en kan op basis hiervan onderlinge 
contacten verstevigen en verandering daarin, als gevolg van het vernieuwingsproces, zichtbaar 
maken (Kostin & Haeger, 2006). 
 
onderzoek 
Onderzoek bevestigt dat schoolomvattende verbeteringsprogramma´s meer impact lijken te hebben 
op leerlinguitkomsten, indien daarbij sprake is van samenhangende dienstverlening, zoals 
professionele ontwikkeling en technische ondersteuning (Kidron & Darwin, 2007).  
Finnigan, Bitter en O´Day (2009) stellen echter dat onderzoek naar effecten van externe 
ondersteuning op leerlingprestaties “spaarzaam en niet overtuigend” is. Externe ondersteuning lijkt 
niet altijd adequaat, samenhangend of gedegen genoeg om het leren en onderwijzen significant te 
beïnvloeden. Als gevolg hiervan lijkt deze ondersteuning zeer wisselend en profiteren scholen er 
nauwelijks van (Finnigan, Bitter & O´Day, 2009; Osinga, Gorter & Halin, 2007; Sleegers & Van Dael, 
2013).  
Empirisch onderzoek wijst erop dat continue, professionele ontwikkeling (´continous professional 
development´), als gevolg van gebrekkig strategisch beleid veelal fragmentarisch en eenmalig 
plaatsvindt (Center for Mental Health in Schools, 2009; Pedder & Opfer, 2010). Hierbij kiezen leraren 
voor professionalisering op basis van persoonlijke motieven, die weinig verband houden met een 
overkoepelend strategisch plan (Pedder & Opfer, 2010).  
Er zijn aanwijzingen dat een gemengde vorm van ondersteuning, gericht op zowel implementatie van 
nieuwe inzichten van buitenaf (empirisch-rationeel perspectief), als ontwikkelen van interne 
veranderingscapaciteit (normatief-reëducatief perspectief) het meeste effect oplevert (Sleegers & Van 
Dael, 2013). 
Externe ondersteuners die hun persoonlijke voorkeuren benadrukken, blijken minder effectief dan 
ondersteuners die leerkrachten betrekken bij het bespreken en ontwikkelen van inzichten die van 
betekenis zijn voor hun eigen onderwijspraktijk (Timperley, 2008). Tegelijk blijkt uit onderzoek dat veel 
scholen externe ondersteuners kiezen op grond van eerdere ervaringen en contacten, maar hierbij 
weinig rekening houden met de kundigheid en voorkeuren van de betreffende consultant (Emmelot et 
al., 2008; Finnigan, Bitter & O´Day, 2009).  
Resultaten geven aan dat externe ondersteuners beperkte invloed lijken te hebben op professionele 
ontwikkeling van leraren, omdat de experts na enige tijd de school verlaten en daarmee continuïteit in 
de begeleiding wegvalt (Timperley, 2008). Professionalisering, die na een intensieve trainingsperiode 
wordt onderhouden, blijkt meer impact te laten zien op leerlinguitkomsten (Alton-Lee, 2011; Sleegers 
& Van Dael, 2013; Timperley, 2008). Daarbij is aangetoond dat als schoolleiders aanmoedigen tot en 
deelnemen aan professionalisering en ontwikkeling “dit meer impact heeft op leerlingprestaties dan 
welke andere vorm van leiderschap ook” (Alton-Lee, 2011).  
Resultaten uit empirisch onderzoek wijzen op het belang van de rol van schoolbesturen als autoriteit, 
ondersteuner en bemiddelaar bij het inschakelen van externe expertise. In geval van 
professionalisering dient het bestuur nauw betrokken te blijven bij het ondersteuningstraject, omdat 
“de introductie van onderwijsvernieuwingen in scholen om voortdurende ondersteuning vraagt, die 
beschikbaar moet komen vanuit het samenspel tussen externe aanbieder en locale doelgroep” 
(Supovitz, 2008).  
Voor het belang van netwerken voor schoolverbetering zijn onvoldoende aanwijzingen voor evidentie 
aangetroffen (Blok & Van Eck, 2008; Sleegers & Van Dael, 2013). Netwerken lijken te worden opgezet 
ter ondersteuning van leerkracht- en schoolontwikkeling, met name in landen waar scholen meer zelf 
hun onderwijskundig beleid kunnen bepalen (Hadfield & Jopling, 2012; Timperley, 2008).  
 
conclusie 
In de voorgaande paragraaf is het belang onderzocht voor het betrekken van externe deskundigheid 
bij schoolverbetering. Onderzoeksresultaten lijken te sporadisch om eenduidige evidentie aan te tonen 
voor effecten op het gebied van leerprestaties. Er zijn aanwijzingen dat ondersteuning door externe 
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adviseurs bijdraagt aan professionalisering van schoolleiders en leraren, mits deze ondersteuning 
langdurig plaatsvindt, betrokkenen daarin een eigen inbreng kunnen hebben en de schoolleiding een 
sturende rol speelt bij het werven, monitoren en evalueren van de geboden expertise (Van Dael & 
Hooge, 2013; Warren & Higbee, 2007). Externe ondersteuning lijkt de meeste impact te hebben 
wanneer het leidt tot verdieping van leerkrachtvermogens op het gebied van onderwijsinhoudelijk en 
pedagogisch inzicht en kennis van evaluatie en toetsing (Alton-Lee, 2011; Timperley, 2008). Deze 
uitkomsten komen grotendeels overeen met resultaten uit de studie van Mijs, die sterk tot zwakke 
evidentie noemt voor effecten op leerkrachtniveau, maar geen aanwijzingen aantrof voor effecten op 
leerlingniveau (Mijs, 2007). 

 
Uitgangspunt 9 
Schoolverbetering is gebaseerd op onderzoek, waarbij kennis uit verschillende wetenschapsgebieden 
wordt geïntegreerd 
 
theorie 
Het negende uitgangspunt van het theoretisch kader betreft de aanbeveling van onderwijskundigen 
om een schoolverbeteringsprogramma te baseren op onderzoek, waarbij kennis uit verschillende 
wetenschapsgebieden wordt geïntegreerd (Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010; Mijs, 2007; 
Wilkerson et al., 2012). Dergelijke verbeteringsprogramma´s kenmerken zich door een gevestigde 
staat van dienst op het gebied van effectiviteit en onderzoeken daarnaast hun eigen effecten 
(Hopkins, 2001). Binnen de context van het Nederlands onderwijs adviseert de Onderwijsraad een 
evidence-based benadering te hanteren, “om interessante concepten te beproeven en effectief 
gebleken aanpakken te verzilveren” (Onderwijsraad, 2006). Tegelijk wordt hierbij aangetekend dat de 
stand van de kennisontwikkeling bepalend is en “[b]innen een bepaald (nieuw) onderwijskundig 
domein eerst vele jaren ontwikkelwerk, onderzoek en praktijkervaring nodig [zijn] om een beeld te 
krijgen van wat werkt en waarom en hoe” (Onderwijsraad, 2006).   
Door tijdens het traject gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten op het gebied van school- 
en leerkrachteffectiviteit en schoolverbetering, wordt verwacht dat dit een positieve bijdrage levert aan 
het verloop van en de behaalde resultaten met het schoolverbeteringsproces. Met name factoren als 
de schoolleiding, de leraar en een schoolgerichte aanpak worden in recente literatuur in verband 
gebracht met effecten op leerlingniveau (Creemers & Kyriakides, 2010b; Hallinger & Heck, 2011; 
Hattie, 2009; Leithwood, Patten & Jantzi, 2010).  
Gebruik van resultaten uit onderzoek kan worden onderscheiden in het toepassen van 
wetenschappelijk ontwikkelde en getoetste interventies, of gebruik maken van data die op 
wetenschappelijk verantwoorde wijze zijn verzameld (Stockard, 2011). Stockard maakt duidelijk dat 
onderwijsvernieuwingen die op basis van experimenteel onderzoek zijn ontwikkeld, veelal lastig of 
beperkt generaliseerbaar zijn naar levensechte onderwijssituaties. Ook als vernieuwingen in de 
onderwijspraktijk worden getest, hebben leraren en leerlingen dit snel in de gaten, waardoor de 
uitkomsten van de test onwillekeurig worden beïnvloed (Stockard, 2011).  
Bij schoolverbetering is een wetenschappelijk verantwoorde benadering als uitgangspunt toepasbaar 
door te focussen op wetenschappelijk onderbouwde vormen van dataverzameling en -analyse op 
lokaal schoolniveau (Stockard, 2011; Creemers & Kyriakides, 2010b; Hallinger & Heck, 2011; 
Leithwood, Patten & Jantzi, 2010). Verondersteld wordt bovendien dat leraren en andere 
belanghebbenden hierdoor beschikbare kennis flexibel leren toepassen en het zullen aanpassen aan 
hun eigen, specifieke onderwijspraktijk (Creemers & Kyriakides, 2010b). Gesteld wordt dat 
professionalisering van leraren slechts effectief zal zijn, indien het zich richt op het curriculum, 
instructie en evaluatie en bijdraagt aan de ontwikkeling van een pedagogisch besef gebaseerd op 
wetenschappelijke inzichten (Balan, Manko & Phillips, 2011). Timperley benadrukt dat als effectief 
bewezen kennis en vaardigheden onafhankelijk van een specifieke onderwijspraktijk zijn ontwikkeld, 
deze meestal minder impact hebben op leerlinguitkomsten, dan wanneer de beoogde aanpak binnen 
de specifieke onderwijscontext wordt ontwikkeld (Timperley, 2008; Warren & Higbee, 2007). 
 
onderzoek 
Onderzoek naar eventuele effecten van een wetenschappelijk onderbouwde benadering op 
verhoogde leerling-resultaten lijkt door interferentie van onbekende factoren tamelijk complex, wat 
mogelijk verklaart waarom deze factor bij evaluaties minder expliciet aan de orde wordt gesteld.  
Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat gebruikmaken van extern ontwikkelde evidence-based 
modellen of veranderstrategieën het meest effectief is, als tegelijk aandacht wordt besteed aan het 
verbeteren van de interne verandercapaciteit van de school (Sleegers & Van Dael, 2013). 
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In een vergelijkingsstudie van 36 schoolverbeteringsprogramma´s naar evidentie voor de effectiviteit 
van de negen uitgangspunten, heeft Mijs 2 uitspraken (op een totaal van 1079) gevonden, die 
gerelateerd zijn aan het belang van wetenschappelijke onderbouwing bij schoolverbetering (Mijs, 
2007).  
 
conclusie 
Het voorgaande biedt geen concrete aanwijzingen dat het gebruik van wetenschappelijke inzichten 
enig positief of negatief effect heeft op leerlingresultaten. 

 
 
4.2.2 Evidentie voor het theoretisch kader: conclusie 
 
Op basis van kennisontwikkeling binnen het domein schoolverbetering is door Mijs (2007) een 
theoretisch kader aangereikt, dat in deze studie als vertrekpunt wordt genomen om activiteiten in 
scholen op het gebied van schoolverbetering systematisch te kunnen onderzoeken. Dit theoretisch 
kader omvat negen uitgangspunten, die in de literatuur van belang worden geacht bij het succesvol 
initiëren en uitvoeren van een schoolverbeteringsprogramma. In de voorgaande paragrafen is aan de 
hand van literatuur nagegaan in hoeverre er evidentie bestaat voor het belang van deze 
uitgangspunten. Daarbij is duidelijk geworden dat:  
 
(I) evidentie is aangetroffen voor (elementen van) het derde,vierde en achtste uitgangspunt;  
 
- Voor het derde uitgangspunt, gerichtheid op interne condities voor leren en onderwijzen, 
geconcretiseerd in professionalisering van de leraar, is ruim voldoende evidentie aangetroffen. 
Meerdere onderzoeken tonen aan dat het handelen van de leraar direct effect heeft op de 
leerprestaties van leerlingen. Voor het bijbehorend element van dit uitgangspunt dat 
professionalisering is vastgelegd in schoolbeleid, is geen evidentie gevonden. 
- Voor het vierde uitgangspunt, gerichtheid op ondersteunende condities, zijn zes categorieën van 
activiteiten onderzocht. Voor de categorie schoolleiding is evidentie aangetroffen voor directe effecten 
op schoolverbetering en indirecte effecten op leerprestaties. Voor schoolcultuur is evidentie gevonden 
voor invloed op leerprestaties en het functioneren van de schoolorganisatie. Ook komt evidentie naar 
voren voor het effect van leerkrachtcognities op het instructiegedrag van leraren, met name het 
aanmoedigen van leerlingen en het tonen van hoge verwachtingen en enthousiasme voor de 
leerinhouden. Het belang van de overige categorieën binnen dit uitgangspunt (organisatie, 
leerlingzorg en implementatievoorwaarden) wordt niet door onderzoeksresultaten ondersteund. 
- Het achtste uitgangspunt, vormen van externe ondersteuning, omvat het inschakelen van externe 
deskundigen, scholing van directie en leraren en deelname aan netwerken die voor de betreffende 
schoolverbetering relevant zijn. Er zijn wisselende resultaten uit onderzoek, die voornamelijk wijzen op 
enige invloed voor effecten op het gebied van leerkrachtfunctioneren. 
 
(II) weinig of geen evidentie is aangetoond voor het eerste, tweede, vijfde, zesde, zevende en 
negende uitgangspunt; 
 
- Voor het eerste uitgangspunt, aansluiting op actuele schoolsituatie, is weinig evidentie uit theorie of 
onderzoek naar voren gekomen. 
- Het tweede uitgangspunt, systematische procescyclus, betreft een cyclisch procesverloop, zichtbare 
resultaten tijdens de implementatie en voldoende tijdsinvestering. Er is zwakke evidentie aangetroffen 
voor het cyclisch proceskarakter en gerichtheid op incorporatie. Er zijn geen gegevens beschikbaar 
over evidentie voor effecten van planningsaspecten op leerprestaties. 
- Voor het vijfde uitgangspunt, doelen stellen op leerling-, leerkracht- en schoolniveau, is uit onderzoek 
geen evidentie naar voren gekomen. 
- Voor het zesde uitgangspunt, multi-niveaubenadering, dat meerdere niveaus (of belangengroepen) 
in en om de schoolorganisatie bij het verbeteringsproces betrokken zouden moeten zijn, is geen 
evidentie aangetroffen. Het belang van het betrekken van een specifiek niveau zoals bijvoorbeeld 
ouders of leerlingen wordt in de literatuur sterk bepleit, maar niet ondersteund door 
onderzoeksresultaten. Betrokkenheid van het schoolbestuur is een formeel gegeven, maar een 
eventueel positief effect hiervan op leerprestaties en schoolverbeteringsprocessen lijkt afhankelijk van 
de mate waarin het bestuur actief en direct interacteert met de school. Betrokkenheid van leraren-in-
opleiding bij schoolverbetering wordt theoretisch bepleit, maar hiervoor is geen evidentie uit 
onderzoek naar voren gekomen. 
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- Het zevende uitgangspunt, geïntegreerde implementatiestrategieën toepassen, betreft evenwichtige 
procesaansturing van bovenaf (top-down) en van onderop (bottom-up) en datagebruik om het proces 
te monitoren. Daarbij is geen evidentie gevonden voor effect van dit uitgangspunt op leerprestaties of 
schoolniveau. Voor effect op competenties van leraren lijkt enige evidentie aanwezig te zijn. Ook lijkt 
er enige evidentie te zijn voor verbetering van leerprestaties in samenhang met gebruik van data. 
- Voor het negende uitgangspunt, gebaseerdheid op kennis uit onderzoek, zijn in literatuur nauwelijks 
resultaten uit onderzoek aangetroffen. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat drie van de negen uitgangspunten geheel of gedeeltelijk worden 
ondersteund door resultaten uit eerder onderzoek. Er is evidentie gevonden voor (elementen van) het 
derde uitgangspunt (gerichtheid op interne condities voor leren en onderwijzen), met name  
professionalisering van de leraar; het vierde uitgangspunt (gerichtheid op ondersteunende condities), 
specifiek de categorieën schoolleiding, schoolcultuur en leerkrachtcognities; en het achtste 
uitgangspunt (vormen van externe ondersteuning). De evidentie voor het belang van 
leerkrachtcognities en externe ondersteuning betreft vooral effecten op leraarniveau.  
Daaruit volgt dat voor een aanzienlijk deel van het theoretisch kader gerede twijfel is ontstaan omtrent 
het belang ervan bij schoolverbeteringsprocessen.  
Op grond van de bestudeerde literatuur kan hier onvoldoende worden aangetoond dat deze twijfel 
berust op gebrek aan beschikbare onderzoeksresultaten of is gebaseerd op evidentie voor het geringe 
belang van een uitgangspunt. In deze studie zal daarom aan de hand van data uit empirisch 
onderzoek, voor alle uitgangspunten statistisch worden nagegaan in hoeverre zij in het theoretisch 
kader kunnen worden gehandhaafd en mogelijk als factor bijdragen aan een causaal model voor 
schoolverbetering. 
 
 
4.3 Schoolverbetering en/of daltonontwikkeling? 
 
De voorgaande paragrafen bieden een overzicht van de ontwikkelingen en inzichten op het gebied 
van het kennisdomein Schoolverbetering. Daaruit zijn negen uitgangspunten naar voren gekomen, die 
zouden bijdragen aan een succesvol verloop van schoolverbetering. Deze uitgangspunten gelden 
voor veranderingsprocessen in onderwijsorganisaties in het algemeen en worden in dit onderzoek als 
theoretisch kader genomen bij het vaststellen van vernieuwingsactiviteiten in scholen met 
daltononderwijs.  
In hoofdstuk 3 is reeds nagegaan welke activiteiten vanuit daltonliteratuur kenmerkend worden geacht 
bij het proces van daltonontwikkeling. Na inventarisatie zijn deze activiteiten bevestigd door een panel 
van deskundigen op daltongebied. 16 kenmerken van daltonontwikkeling zijn hierbij tenslotte 
geselecteerd. 
De vraag is nu of daltonontwikkeling hetzelfde is als schoolverbetering: bestaat er overeenkomst 
tussen de kenmerken en de uitgangspunten, of wordt in het kader van daltonontwikkeling met andere 
aspecten rekening gehouden dan bij schoolverbetering in het algemeen het geval is?  
Indien de kenmerken van daltonontwikkeling vergelijkbaar zijn met de uitgangspunten voor 
schoolverbetering, dan is het mogelijk om op basis van de uitgangspunten schalen te ontwikkelen 
voor het onderzoeksinstrument en kan daarbij gebruik worden gemaakt van bestaande bronnen en 
instrumenten binnen het domein schoolverbetering.  
Indien de kenmerken van daltonontwikkeling opvallend afwijken van de uitgangspunten bij 
schoolverbetering, zou dit kunnen wijzen op mogelijke factoren die bijdragen aan het succes van 
daltonscholen en is het nodig om daltonspecifieke schalen voor het onderzoeksinstrument te 
ontwikkelen. 
In de volgende paragrafen wordt deze vergelijking nader uitgewerkt. 
 
4.3.1 Vergelijking van  kenmerken van daltonontwikkeling met uitgangspunten voor 
 schoolverbetering 
 
Op basis van literatuuronderzoek zijn van daltonontwikkeling de volgende 16 kenmerken bepaald: 
 a.  teamsamenwerking 
 b.  participeren in extern daltonoverleg 
 c.  leerkrachten opleiden en begeleiden 
 d.  daltonstudenten (pabo) erbij betrekken 
 e.  hulp of informatie beschikbaar via NDV 
 f.  ouders erbij betrekken en informeren 
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 g.  leerlingen betrekken bij proces en inhoud 
 h.  evaluatie van leerlingactiviteiten en -vorderingen 
 i.  aansturing niet alleen door schoolleiding  
 j.  de cultuur van de school 
 k.  doelen, planning, borging beschrijven 
 l.  continuïteit nastreven 
 m.  schoolbestuur erbij betrekken en informeren 
 n.  NDV-richtlijnen 
 o.  vrijheid school bij kiezen proces en product 
 p.  gebruik wetenschappelijke inzichten 
 
In deze paragraaf worden deze kenmerken toegelicht. Na een beknopte omschrijving van het kenmerk 
volgen enkele voorbeelden van citaten uit de daltonliteratuur waarop het betreffende kenmerk is 
gebaseerd. Waar kenmerken nauw met elkaar verbonden zijn, worden deze gezamenlijk besproken. 
De codes achter de citaten verwijzen naar de oorspronkelijke bron, zoals vermeld in paragraaf 3.1.3, 
Tabel 7.  
Vervolgens wordt nagegaan of en in hoeverre er inhoudelijke overeenkomst bestaat met een of meer 
uitgangspunten bij schoolverbetering. De aldaar tussen haakjes vermelde getallen verwijzen naar de 
nummering van de uitgangspunten zoals die zijn toegelicht in paragraaf 4.2. 
 
a. Teamsamenwerking 
 
Beschrijving: 
Het team overlegt en werkt samen met de schoolleiding aan het realiseren van daltononderwijs in de 
groepen en het uitvoeren en bewaken van het invoeringsproces. 
 
Verantwoording: 
- In geval van het daltononderwijs is de praktijk van ´het daltoniseren´ regelmatig onderwerp in 
teambesprekingen en bieden de kernpunten uit de visie - zelfstandigheid, samenwerking en vrijheid - 
een richtlijn voor leerkrachten bij het maken van keuzes voor onderwijsactiviteiten en 
klassenmanagement (DI3-13a). 
- The influence of collaboration is valuable in unifying the aims of all the departments involved (HP22-
52). 
- Een schoolteam dient ook samen te werken en daardoor een eenheid te worden (JDO-64). 
- Als het team goede afspraken heeft gemaakt (en dat is een voorwaarde om zich daltonschool te 
mogen noemen), is een doorgaande lijn onmiskenbaar (JDO-100.2b). 
- Bij visitatie van nieuwe daltonscholen “kwam het vaker voor dat de daltonontwikkeling door het hele 
team werd gedragen” (OMT-19c). 
 
Overeenkomst schoolverbetering: 
Overleg en samenwerking in het team kan als activiteit worden opgevat als gerichtheid op 
schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die het proces van onderwijzen en leren 
ondersteunen (4), terwijl het doel en de inhoud van deze activiteit vooral de systematische benadering 
van verandering (2) betreft.  
 
b. Participeren in extern daltonoverleg 
 
Beschrijving: 
De school participeert in één of meer vormen van extern daltonoverleg, zoals bijvoorbeeld het 
regionaal overleg van directeuren van daltonscholen. 
Verantwoording: 
- Daltonontwikkelplan. Stap 3. Kennismaken met andere daltonscholen. Beschrijf de acties m.b.t. de 
regio (WDN3-3p6.3). 
- NDV-richtlijn: De school is betrokken bij daltonregioactiviteiten (WDN3-3p2.1e213). 
- Elementen die het imago positief beïnvloeden zijn ... Regionale bijeenkomsten (netwerkfunctie) 
(B811-12d). 
- Contacten tussen daltonscholen dragen bij aan het gevoel van saamhorigheid van daltonleraren 
gebaseerd op een gedeelde onderwijsvisie (DURF-16). 
- Contact onderhouden met daltoncoördinatoren van andere scholen behoort tot de taken van een 
daltoncoördinator (DOOR-23.1b). 
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Overeenkomst schoolverbetering: 
Participatie in extern overleg is een vorm van externe ondersteuning (8), namelijk deelname aan 
netwerken. 

 
c. Leerkrachten opleiden en begeleiden 
 
Beschrijving: 
Alle teamleden volgen de opleiding voor het certificaat daltonleraar. Daarnaast draagt de school zorg 
voor het begeleiden van leerkrachten bij het toepassen van de daltonprincipes in het onderwijs.  
 
Verantwoording: 
- NDV-richtlijn: Een van de voorwaarden om daltonschool te kunnen zijn is dat de docenten scholing 
hebben gehad op het gebied van de daltonpedagogiek (WDN3-2.1). 
- Bedingungen für die Implementation des Dalton Plans ... Dies heisst zum einen, dass 
Vorbereitungskurse für Lehrer notwendig erscheinen... (POPP-282.2d). 
- Interne scholing, gebruik maken van elkaars professionaliteit is een basisvoorwaarde in een 
daltonschool en zal een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs in de school (RWD-33.1). 
- Of course, the plan succeeds only when the staff is capable and keen as well as qualified and trained 
(HP22-126). 
 
Overeenkomst schoolverbetering: 
- Opleiden en begeleiden van leerkrachten kan eveneens als vorm van (externe) ondersteuning (8) 
worden beschouwd. 
 
d. Daltonstudenten (pabo) erbij betrekken 
 
Beschrijving: 
Door als school stageplaatsen beschikbaar te stellen aan pabostudenten die de daltonopleiding 
volgen, kunnen langs deze weg nieuwe inzichten op daltongebied binnen de school geïntroduceerd 
worden. 
 
Verantwoording: 
- Ze streeft er tevens naar bij het aantrekken van nieuwe leerkrachten en stagiaires van de pabo 
zoveel mogelijk daltongecertificeerde mensen aan te stellen (75DT-39.8). 
- Door de activiteiten van en gesprekken met deze studenten worden de betreffende leerkrachten zich 
ervan bewust dat dalton behoorlijk op de achtergrond is geraakt (DOOR-41). 
 
Overeenkomst schoolverbetering: 
- Door daltonstagiaires als stakeholder of belanghebbende invloed te geven op de uitvoering (of zelfs 
aanpassing) van het daltononderwijs in een school, wordt een multi-niveaubenadering gehanteerd (6). 
 
e. Hulp of informatie is beschikbaar via de NDV 
 
Beschrijving: 
Via het lidmaatschap van de NDV heeft de school toegang tot deskundige en collegiale hulp en 
overige informatiebronnen die de kwaliteit van het daltononderwijs kunnen vergroten. 
 
 
Verantwoording: 
- NDV-richtlijn: Om u uiteindelijk daltonschool te kunnen noemen heeft u een officiële erkenning 
(licentie) nodig van de NDV. ... De vereniging biedt de scholen een platform voor het uitwisselen van 
kennis en ervaringen bij het vormgeven en verder ontwikkelen van het daltononderwijs (WDN3-3p6.1). 
- Het doel van de kwaliteitszorg [door de NDV] op scholen is het waarborgen van een acceptabele 
standaard waaraan het onderwijs op daltonscholen minimaal moet voldoen en het stimuleren van de 
schoolontwikkeling. ... Door visitaties van scholen op weg naar dalton (licentieaanvraag) en reeds 
bestaande daltonscholen (licentieverlenging) heeft de NDV een structurele bijdrage geleverd aan de 
kwaliteit van het daltononderwijs in Nederland (B811-16). 
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- Op weg naar erkende daltonschool hoeft een team niet alles zelf uit te vinden. ... De school, die op 
weg wil, kan bij andere scholen in dezelfde regio of in een andere zien en horen hoe deze werken 
(JDO-61.2). 
- In hun streven om zich te ontwikkelen en door te gaan als daltonschool hebben daltonscholen niet 
alleen goede suggesties en voorbeelden van elkaar en vanuit ... literatuur overgenomen, maar hebben 
ze ook hun eigen oplossingen bedacht (DOOR-20.1a). 
 
Overeenkomst schoolverbetering: 
- Verkrijgen van informatie en ondersteuning via de daltonvereniging is een voorziening die met name 
externe ondersteuning (8) biedt. 
 
f. Ouders erbij betrekken en informeren 
 
Beschrijving: 
De school betrekt de ouders van de leerlingen bij de ontwikkeling van het daltononderwijs door met 
hen hierover in gesprek te gaan en informatie te verstrekken. 

 
g. Leerlingen betrekken bij proces en inhoud 

 
Beschrijving: 
De school betrekt leerlingen bij de uitvoering van het daltononderwijs door met hen het proces en de 
resultaten van activiteiten te evalueren en hen een eigen verantwoordelijkheid te geven voor het 
functioneren van (delen van) de schoolorganisatie.  
 
Verantwoording f en g: 
- NDV-richtlijn: Ouders worden geïnformeerd over en ondersteunen de daltonontwikkeling van de 
school (WDN3-3p2.1g). 
- NDV-richtlijn: Onderdeel van de visitatie is een indicatorenlijst die ter zelfevaluatie door het team en 
de ouders wordt ingevuld (75DT-32.3). 
- Bij leerlinggericht onderwijs is het van belang om de ouders van de leerlingen inhoudelijk te 
informeren over en te betrekken bij de pedagogische uitgangspunten van de school (DI3-84.3). 
- Bij het vormgeven van de zelfstandigheidsontwikkeling is het noodzakelijk dat de leerling inzicht krijgt 
in de structuur van de organisatie. Het creëren van betrokkenheid zal alleen maar kunen slagen als 
kinderen het gevoel hebben medeverantwoordelijk te zijn voor het proces (RWD-45.2b). 
- Zeker op een daltonschool waar kinderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren zal de interne 
kwaliteitszorg beginnen met het verzamelen van gegevens hoe kinderen dalton ervaren (RWH-94). 
 
Overeenkomst schoolverbetering: 
- Zowel ouders (f) als leerlingen (g) worden als belanghebbenden bij het proces van 
daltonontwikkeling betrokken, waardoor sprake is van een multi-niveaubenadering (6). 
 
h. Registratie en evaluatie van leerlingactiviteiten en -vorderingen 
 
Beschrijving: 
De school toetst en registreert op systematische wijze de ontwikkeling en resultaten van leerlingen. 
 
Verantwoording: 
- NDV-richtlijn: Registratie van daltonactiviteiten vindt voor iedereen op een herkenbare manier plaats 
(WDN3-3p2.1e28). 
- NDV-richtlijn: De school volgt systematisch de vorderingen van haar leerlingen door middel van een 
leerlingvolgsysteem (WDN3-3p2.1e.214). 
- Vanuit het principe van verantwoording geven en verantwoording afleggen, lijkt een zelfevaluatie 
door de school de juiste insteek (75DT-30.2b). 
- Op schoolniveau dient constant de reflectie plaats te vinden op de doelen die gezamenlijk gesteld 
worden (RWD-25.2). 
 
Overeenkomst schoolverbetering: 
- Registreren en toetsen van de ontwikkeling van leerlingen dient hier te worden opgevat als een 
procedureel aspect van met name de integrale leerlingzorg. Daarmee kan het worden gezien als 
onderdeel van schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die het proces van onderwijzen en 
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leren ondersteunen (4). Het is denkbaar dat, maar tegelijk onvoldoende bekend of daltonscholen deze 
geregistreerde gegevens ook gebruiken als data om het vernieuwingsproces te monitoren of 
evalueren (7). 
 
i. Aansturing niet alleen door schoolleiding  
 
Beschrijving: 
De verantwoordelijkheid voor en aansturing van het daltonontwikkelingsproces wordt in goed overleg 
verdeeld tussen schoolleiding en teamleden, bijvoorbeeld door het aanstellen van een 
daltoncoördinator of daltonwerkgroep. 
 
Verantwoording: 
- Het blijft van belang dat directeuren van daltonscholen zoveel mogelijk draagvlak bij hun teamleden 
creëren en daardoor betrokkenheid van het team verhogen. Het vergroten van verantwoordelijkheid bij 
teamleden voor de daltonontwikkeling biedt hiervoor goede kansen (OMT-21.1). 
- De organisatie op een daltonschool gaat a priori uit van een coöperatief model. Dit impliceert dat de 
schoolleiding naast het delegeren van taken ook de participatie van alle geledingen in de school moet 
bevorderen (RWL-119). 
- De ervaring leert dat veel daltonscholen uit het oogpunt van een blijvende waarborg voor de verdere 
ontwikkeling van het daltongedachtegoed gebaat zijn met het daarvoor aanwijzen van een teamlid 
en/of werkgroep (75DT-39.3). 
- NDV-richtlijn: Daltonontwikkeling wordt aangestuurd door bijvoorbeeld een coördinator (WDN3-
3p2.1e25). 
 
Overeenkomst schoolverbetering: 
- Het door schoolleiding en team delen van verantwoordelijkheid voor het ontwikkelingsproces van het 
daltononderwijs wordt zichtbaar in procedurele afspraken en rollen (4) en kan daarnaast als 
geïntegreerde implementatiestrategie (7) worden herkend. 
 
j. De cultuur van de school 
 
Beschrijving: 
De daltononderwijsvisie komt als een element van de schoolcultuur tot uiting in de vormgeving en 
organisatie van het onderwijs en beïnvloedt op den duur het denken en handelen van leerlingen, 
leerkrachten en schoolleiding. 
 
Verantwoording: 
- De ´influence´ wordt daardoor voelbaar en komt misschien wel het meest in de buurt van het concept 
organisatiecultuur (WDN3-4.3.1.4.3). 
- Niet het takenstelsel is wezenlijk voor daltononderwijs maar de overtuiging dat het leven van het kind 
in de school moet aansluiten bij zijn leven buiten de school (75DT-55). 
- Een sterk kenmerk van het hedendaagse daltononderwijs is dat de visie van daltonscholen op 
kinderen en onderwijs zeer bewust door de teamleden in alle leerjaren wordt onderschreven ... De 
visie speelt een levendige rol in het dagelijkse onderwijswerk (DI3-13.1,2). 
- In this connection I must again insist upon the necessity of bearing always in mind that my plan or 
“way” connotes not only a change of curriculum, but a change in the whole life and spirit of the school 
(HP22-38). 
 
Overeenkomst schoolverbetering: 
- Aandacht voor een schoolcultuur waarbij leerkrachten overeenkomstige cognities delen, als een 
belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van daltononderwijs, maakt deel uit van gerichtheid op 
schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die het proces van onderwijzen en leren 
ondersteunen (4). 
 
k. Doelen, planning en borging beschrijven 
 
Beschrijving: 
Bij het invoeren van daltononderwijs maakt de school een tijdpad, waarin is opgenomen welke doelen 
men in het eerste jaar en op langere termijn wil bereiken en welke activiteiten daaraan zullen 
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bijdragen. Ook beschrijft de school haar visie op daltononderwijs en op welke wijze men jaarlijks de 
kwaliteit van het daltononderwijs wil evalueren en onderhouden. 
 
Verantwoording: 
- NDV-richtlijn: De school heeft de daltonontwikkeling beschreven in het schoolplan of een ander plan, 
waaruit blijkt dat er structureel wordt gewerkt aan het ontwikkelen, borgen en evalueren van het beleid 
(WDN-3p2.1e1).  
- Elementen die het imago positief beïnvloeden zijn: ...Borging van kwaliteit door ontwikkeling van 
beleid op schoolniveau (daltonbeleidsplan) (B811-12b). 
- Bedingungen für die Implementation des Dalton Plans ... die Einführung [muss] sehr gut vorbereitet 
und in einem überschaubaren Rahmen begonnen werden (POPP-282.2b). 
- Door het beschrijven van het daltonbeleid van zijn school, creëert de daltoncoördinator een 
hulpmiddel dat overzicht biedt bij het plannen en organiseren van zijn eigen activiteiten (DOOR-
137.2c). 
 
Overeenkomst schoolverbetering: 
- Door het belang te onderkennen van visievorming, planning, doelen formuleren en evaluatie 
hanteren scholen een systematische benadering van verandering (2) en het belang van het stellen 
van doelen (5). Overigens wordt bij dit kenmerk van daltonontwikkeling niet aangegeven in hoeverre 
sprake moet zijn van doelen op meer niveaus. 
 
l. Continuïteit nastreven 
 
Beschrijving: 
De school beschouwt daltonontwikkeling als continu proces, dat zich met kleine stapjes ontwikkelt en 
het dagelijks handelen van leerkrachten en leerlingen beïnvloedt.  
 
Verantwoording: 
- Dalton is nooit af. Daarom is het nodig om blijvende aandacht te schenken aan continuïteit, waarborg 
en vernieuwing (DOOR-135.2). 
- De visitatie is dan ook niet statisch maar dynamisch te noemen; gericht op de ontplooiing van de 
school (WDN3-4.3.1.9a). 
- NDV-richtlijn: In het verslag van een vorige visitatie dient te worden vermeld in hoeverre de 
gevisiteerde daltonschool de “aanbevelingen [uit de] vorige visitatie [heeft] gerealiseerd” (WDN3-
3p2.1a). 
- Daarmee pleiten we niet voor rigoureuze wijzigingen om de paar jaar, maar voor kleine regelmatige 
aanpassingen van de dagelijkse praktijk, een organisch proces van leren en vernieuwen (KDS-3.3a). 
 
Overeenkomst schoolverbetering: 
- Daltonontwikkeling zien als doorlopend proces, dat het dagelijks handelen beïnvloedt van 
leerkrachten en leerlingen, verwijst door de vermelding van het doelgebied naar gerichtheid op interne 
condities van processen van onderwijzen en leren (3) en geeft tevens aan te streven naar 
voortdurende gerichtheid op incorporatie (2). 

 
m. Schoolbestuur erbij betrekken en informeren 
 
Beschrijving: 
De school informeert het schoolbestuur over het ontwikkelingsproces van de school en vraagt het 
schoolbestuur de profilering als daltonschool actief te ondersteunen bij het maken van beleidskeuzes.  
 
Verantwoording: 
- NDV-richtlijn: Het bestuur ondersteunt de daltonontwikkeling van de school (WDN3-3p2.1f). 
- NDV-richtlijn: U zorgt er tevens voor dat de visiteurs met alle geledingen van de school kunnen 
spreken. Als er namelijk geen contact kan zijn met een bestuurslid of bovenschools manager en 
ouders, gaat de visitatie helaas niet door (WDN3-3p1.7.3). 
- Het is belangrijk dat je schoolbestuur je identiteit als daltonschool onderschrijft en zelfs waardeert 
(Panelraadpleging. Aanvullingen a10.3). 
 
Overeenkomst schoolverbetering: 
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- Bevorderen van informeren en actief betrekken van het schoolbestuur duidt op activiteiten waarbij 
scholen een multi-niveaubenadering hanteren (6). 

 
n. Hanteren van NDV-richtlijnen 
 
Beschrijving: 
n. De school hanteert de richtlijnen van de Nederlandse Dalton Vereniging bij haar ontwikkeling als 
daltonschool. 

 
o. Vrijheid van de school bij het kiezen van proces en product 

 
o. De school heeft de vrijheid om daarbinnen eigen prioriteiten te hanteren en de principes van het 
daltononderwijs op eigen wijze vorm te geven. 
 
Verantwoording n en o: 
- Een school beschrijft in een DaltonOntwikkelPlan “een actieplan om naar de licentieverlening toe te 
werken.” Hierin wordt verteld “welke daltonkenmerken de school al heeft en welke nog niet; en waar 
men aan verder wil werken.... Wanneer de school voldoende kan aantonen dat de daltonaspecten zijn 
ingebed in het onderwijs en de organisatie, wordt de licentie verleend (WDN3-3p6.2). 
- Der Dalton Plan bietet ein Set von pädagogisch-didaktischen Strategien, das eine höchst flexible 
Anwendung erlaubt. Fur jede Schule kann fallweise entschieden werden, wie weit man in der 
Anwendung der Prinzipien gehen will (POPP-284.1b). 
- De daltoninvloed kan betekenen: Geef je eigen school de door jou gewenste vorm, met behulp van 
de taken en gebaseerd op de drie principes (JDO-73.2). 
- NDV-richtlijn: De aanbevelingen van de visitatiecommissie moeten letterlijk overgenomen worden. 
De school moet in enkele weken aangeven wat ze met deze aanbevelingen gaat doen (WDN3-3p3). 
- Het vrijheidsprincipe vormt een van de pijlers van het daltononderwijs en wordt naar de praktijk 
vertaald in diverse varianten van keuzevrijheid, zoals ... op welk gebied de school zich verder 
ontwikkelt als daltonschool (DURF-69). 
- So long as the principle that animates it is preserved, it can be modified in practice in accordance 
with the circumstances of the school and the judgement of the staff (HP22-22.1c). 
 
Overeenkomst schoolverbetering: 
- Dat daltonscholen bij het invoeren van daltononderwijs richtlijnen gebruiken van de Nederlandse 
Dalton Vereniging (n) en tegelijk de vrijheid hebben om daarin eigen prioriteiten te stellen (o), is een 
voorbeeld van een geïntegreerde implementatiestrategie (7).  
- Scholen worden bij het invoeren van daltononderwijs geadviseerd (n) om de schoolspecifieke situatie 
te analyseren en visievormende gesprekken te voeren, teneinde het invoeringsprogramma hierop af te 
stemmen (1).  
- Gevorderde daltonscholen dienen (n) met hun daltonverbeteringsprogramma aan te sluiten (1) op de 
resultaten van evaluatie door de Nederlandse Dalton Vereniging (7).  
 
p. Gebruik wetenschappelijke inzichten 
 
Beschrijving: 
Het gebruik van wetenschappelijke inzichten wordt als kenmerk van daltonontwikkeling alleen door 
auteurs genoemd in verband met het vergelijken van daltononderwijs met andere onderwijsvormen en 
opvattingen. Scholen onderschrijven het verenigingsstandpunt dat het van belang is om het 
daltononderwijs wetenschappelijk te bestuderen.  
 
Verantwoording: 
- ... ist anzunehmen, dass die Unterstützung durch die einflussreiche Denkpsychologie ... die 
Kontinuität wesentlich begünstigt haben (POPP-245.1a). 
- De onderwijspsychologische uitgangspunten van Helen Parkhurst (leerlingen kiezen zelf, leren is 
een sociale activiteit, leerlingen dienen zelf de verantwoordelijkheid voor het leren te nemen) vinden 
we  terug in de inzichten van de moderne leerspychologie (RWL-127). 
- In de jaren dertig, veertig en verder werd steeds duidelijker dat van de didactische principes waarop 
het Dalton Plan zich oriënteerde, met name individualiseren, activeren en differentiëren, in 
systematisch en gecontroleerd empirisch en experimenteel onderzoek vastgesteld konden worden dat 
ze werkzamer onderwijs opleverden dan klassikaal frontaal onderwijs (PLAN-H.102.2). 
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- Een wetenschappelijke benadering kan meerdere doelen dienen: 1. er wordt onderzoek gedaan naar 
het wezen van daltononderwijs,naar de opbrengsten en de validiteit van de daltonwerkwijze; 2. er 
worden zaken ter discussie gesteld die al lange tijd als vanzelfsprekend worden aangegeven en dit 
leidt tot een verhelderende dialoog binnen de NDV (B811-23). 
 
Overeenkomst schoolverbetering: 
- Daltonscholen vinden het belangrijk dat de waarde van het daltononderwijs wetenschappelijk wordt 
onderbouwd (p), maar maken bij hun proces van daltonontwikkeling geen gebruik van bestaande 
wetenschappelijke inzichten (9). Het betreffende kenmerk is dus niet hetzélfde als het bijbehorende 
uitgangspunt, maar sluit het toepassen van kennis uit verschillende wetenschapsgebieden niet bij 
voorbaat uit.  
 
 
4.3.2 Resultaat vergelijking daltonontwikkeling en schoolverbetering 
 
In Tabel 16 is weergegeven in hoeverre de kenmerken van daltonontwikkeling inhoudelijk aansluiten 
op de uitgangspunten bij schoolverbetering. 
Op basis van de tabel kan worden geconcludeerd dat alle kenmerken van daltonontwikkeling 
aansluiten op of een vorm zijn van tenminste één van de uitgangspunten bij schoolverbetering.  
 
Tabel 16 
Vergelijking daltonontwikkeling met uitgangspunten bij schoolverbetering 

 
uitgangspunten schoolverbetering kenmerken van daltonontwikkeling 
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1 
schoolspecifieke situatie als 
uitgangspunt 

             x   

2 systematische benadering x          x x     

3 
gerichtheid op interne 
condities 

           x     

4 
gerichtheid op proces 
ondersteuning 

x       x  x       

5 doelen stellen op drie niveaus           x      

6 
multi-niveaubenadering  
hanteren 

   x  x x      x    

7 
geïntegreerde 
implementatiestrategieën 

       x x     x x  

8 
vormen van (externe) 
ondersteuning 

 x x  x            

9 gebaseerd op onderzoek                x 

 
  
Dat betekent dat scholen die het invoeren en handhaven van daltononderwijs tot onderwerp van 
schoolverbetering nemen, daarbij dezelfde uitgangspunten hanteren als scholen die zich richten op 
andere vormen van schoolverbetering. Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst, dat het 
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aanbevelen van bepaalde uitgangspunten, omdat die zouden bijdragen aan meer effectieve 
schoolverbetering, echter niet onmiddellijk betekent dat die uitgangspunten optimaal worden 
toegepast.  
Tabel 16 toont dat meerdere kenmerken verwijzen naar het betrekken van meerdere 
organisatieniveaus bij de daltonontwikkeling (uitgangspunt 6 en kenmerken d, f, g en m). Bovendien 
lijkt men waarde te hechten aan inbreng vanaf de werkvloer naast voorschriften vanuit bestuurlijke 
gremia (uitgangspunt 7 en kenmerk h, i, n en o). Ook gebruik maken van externe deskundigheid en 
contacten komt vaak voor (uitgangspunt 8 en kenmerk b, c en e) en er is behoefte aan een 
systematische aanpak (uitgangspunt 2 en kenmerk a, k en l). 
Uitgangspunten waar 1 kenmerk van daltononwikkeling op aansluit, zijn het formeel bepalen van de 
beginsituatie, expliciet doelen formuleren en gebruik maken van wetenschappelijke inzichten. 
Daarmee wordt een tendens zichtbaar van bepaalde kenmerken van daltonontwikkeling die bij 
hetzelfde uitgangspunt zijn ondergebracht, terwijl andere uitgangspunten nauwelijks kenmerken van 
daltonontwikkeling bevatten. Dit kan erop duiden, dat vanuit het perspectief van auteurs en 
betrokkenen bij de realisatie van daltononderwijs er weliswaar rekening wordt gehouden met vrijwel 
alle uitgangspunten, maar tegelijk bewust of onbewust een voorkeur bestaat voor bepaalde activiteiten 
en aan andere minder aandacht wordt besteed.  
 
Aanvullend empirisch onderzoek is nodig om na te gaan in welke mate de uitgangspunten voor 
schoolverbetering worden aangetroffen in beginnende en meer gevorderde daltonscholen. Ook moet 
worden nagegaan of en in welke mate het hanteren van deze uitgangspunten bijdraagt aan het 
verbeteren van het niveau van daltononderwijs van deze scholen. 
 
 
4.4 Een aanzet tot de inhoud van schalen in het instrument ´schoolverbetering´ 
 
In het voorgaande is vastgesteld, dat de uitgangspunten bij schoolverbetering impliciet kenmerken van 
daltonontwikkeling bevatten. Dit biedt de mogelijkheid om deze uitgangspunten als basis te nemen om 
de inhoud te bepalen van schalen voor een onderzoeksinstrument gericht op inventarisatie van 
activiteiten op het gebied van daltonontwikkeling. 
Bij het formuleren van items en het samenstellen van de verschillende schalen is gebruik gemaakt van 
literatuur over bestaande vragenlijsten en instrumenten waarin aspecten van schoolverbetering zijn 
opgenomen (zie Literatuur en bronnen). Vanuit dit materiaal is een itempool aangelegd. Ook zijn voor 
een aantal schalen nieuwe items gecreëerd. De kenmerken van daltonontwikkeling zijn in de vorm van 
uitspraken en items in verschillende schalen geïntegreerd.     
 
Verdeeld over en gebaseerd op de negen uitgangspunten voor schoolverbetering is hieronder een 
aanzet gegeven voor de inhoud van 20 voorlopige schalen, 
 
Uitgangspunt 1: De school als uitgangspunt voor verandering 
- Schaal 1: De mate waarin met schoolverbetering wordt aangesloten op de actuele situatie van de 
school.  
De actuele situatie van een school betreft hier omstandigheden op het gebied van leerlingpopulatie 
en/of leeropbrengsten, analyse van factoren die de doelstellingen van de school versterken of juist 
verzwakken, recente beleidsinitiatieven van het bestuur of directie van de school, interne of externe 
interventies vanuit het team of bijvoorbeeld het daltonwerkveld. 
 
Uitgangspunt 2: Systematische benadering van verandering als langdurig proces gericht op 
incorporatie 
- Schaal 2: De mate waarin het proces van schoolverbetering op cyclische wijze verloopt. 
Een cyclisch verloop van een verbeteringsproces omvat fasen als het inventariseren en vaststellen 
van de verbeteringsbehoefte, concrete, schriftelijke uitwerking hiervan, en het doelgericht plannen, 
uitvoeren en evalueren van de hieruit voortvloeiende activiteiten. Met name in daltonscholen worden 
leerkrachten nadrukkelijk bij deze activiteiten betrokken  
- Schaal 3: De hoeveelheid tijd die de school uittrekt voor het schoolverbeteringsproces gericht op 
dalton. 
Bij het in gang zetten van een verbeteringsproces dienen scholen er rekening mee te houden dat een 
dergelijk proces veelal enkele jaren in beslag zal nemen, dat tijd nodig is voor overleg en afstemming 
en dat betrokkenen gefaciliteerd moeten worden om specifieke werkzaamheden in het kader van de 
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verbetering te kunnen verrichten. Veel daltonscholen stellen bovendien een daltonwerkgroep of 
daltoncoördinator aan, die tot taak heeft het proces van daltonontwikkeling intern te coördineren.  
Voor basisscholen die het daltononderwijs willen invoeren, hanteert de NDV als richtlijn dat invoering 
binnen 5 jaar haalbaar is (3 tot 4 jaar is meest gebruikelijk) en dat erkende daltonscholen na 5 jaar 
opnieuw worden gevisiteerd.  
- Schaal 4: De mate waarin resultaten van het schoolverbeteringsproces zijn ingevoerd in de 
dagelijkse gang van zaken in de school. 
Zodra scholen zich bewust richten op de realisatie van daltononderwijs, kunnen veranderingen 
zichtbaar worden op het gebied van informatie aan ouders, inrichting van lokalen en algemene 
ruimtes, gebruik van vaak visuele hulpmiddelen, gebruik en keuze van onderwijsmethodes en -
materialen, als ook het regelmatig opnemen van dalton in het teamoverleg. 
 
Uitgangspunt 3: Gericht zijn op interne condities: processen van onderwijzen en leren 
- Schaal 5: De mate waarin de schoolverbetering is gericht op het door leerkrachten verwerven of 
vergroten van vaardigheden die het leren van kinderen bevorderen. 
Naast algemeen geldende vaardigheden op het gebied van instructie en pedagogisch en didactisch 
handelen, wordt van leerkrachten in het daltononderwijs gevraagd om een deel van de 
verantwoordelijkheid voor het leerproces over te dragen aan de leerlingen. Röhner en Wenke wijzen 
op “het feit dat een daltonleerkracht zijn dominantie moet opgeven” (Wenke & Röhner, 2001). Dit 
vraagt om de vaardigheid leerlingen actief zeggenschap te geven en hen keuzes te bieden bij het 
organiseren en uitvoeren van leeractiviteiten. Ook moeten daltonleerkrachten in staat zijn om te 
reflecteren op eigen handelen.  
- Schaal 6: De mate waarin professionalisering van leerkrachten in het schoolbeleid is opgenomen. 
Professionalisering van leerkrachten dient aan te sluiten op schoolgerichte ontwikkelingen en ook aan 
bod te komen in functioneringsgesprekken, waarbij de individuele ontwikkeling van de leerkracht 
centraal staat. Dit kan worden gewaarborgd door afspraken over functioneringsgesprekken en 
nascholing vast te leggen in een professionaliseringsplan. 
 
Uitgangspunt 4: Gericht zijn op schoolprocedures, taken en rollen die de processen van onderwijzen 
en leren ondersteunen 
- Schaal 7: De mate waarin activiteiten van de schoolleiding de processen van onderwijzen en leren 
ondersteunen. 
Het is van belang dat de schoolleiding het functioneren van de leerkrachten actief ondersteunt, zowel 
individueel als op teamniveau. De aanpak van problemen op het gebied van onderlinge samenwerking 
en pedagogisch en didactisch functioneren dient besproken, begeleid en verbeterd te worden. De 
onderwijsvisie van de school (in dit geval dalton) vormt daarbij telkens het uitgangspunt. Door taken te 
delegeren creëert de schoolleider bij leerkrachten meer draagvlak en wordt hun verantwoordelijkheid 
voor handelen vanuit de onderwijsvisie versterkt. 
- Schaal 8: De mate waarin kenmerken van de schoolcultuur de processen van onderwijzen en leren 
ondersteunen. 
De cultuur van een school wordt mede bepaald door de sfeer in de school,  saamhorigheid, onderlinge 
contacten, een gezamenlijke visie op onderwijs, ondersteuning door de schoolleiding en zich 
geaccepteerd voelen. Ook speelt mee of teamleden instemmen met de principes van daltononderwijs. 
- Schaal 9: De mate waarin kenmerken van organisatie en beheer de ontwikkeling van 
daltononderwijs ondersteunen. 
Voor een succesvolle realisatie van daltononderwijs is het van belang dat het schoolbestuur zichtbaar,  
voor direct betrokkenen en derden, zoals ouders, de keuze voor deze vernieuwing onderschrijft door 
financiële middelen beschikbaar te stellen voor voorzieningen, begeleiding en deelname aan externe 
daltonactiviteiten.  
- Schaal 10: De mate waarin sprake is van integrale leerlingzorg. 
Integrale leerlingzorg “heeft betrekking op [de zorg voor] alle leerlingen en omvat alle niveaus waarop 
activiteiten noodzakelijk zijn: de groep, de school en het samenwerkingsverband” (Houtveen et al., 
1998). Hierbij vindt registratie van leerlingvorderingen plaats en doelgerichte, individuele begeleiding 
door de eigen leerkracht. Ook coördinatie van en overleg over de leerlingzorg op schoolniveau 
behoort hiertoe, alsmede betrokkenheid van ouders en een evenwichtig verdeeld 
onderwijsprogramma 
- Schaal 11: De mate waarin wordt voldaan aan voorwaarden voor het implementeren van 
vernieuwingen.  
Implementatie van vernieuwingen kan worden bevorderd als leerkrachten bereid zijn om de 
vernieuwing in hun onderwijs toe te passen en zich te laten scholen. Hiervoor wordt tijd vrijgemaakt. 
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De schoolleiding biedt ondersteuning en toont belangstelling voor de vorderingen. Van belang is het 
implementatieproces niet te onderbreken bij personele verandering bij het team of de schoolleiding. 
- Schaal 12: De mate waarin opvattingen en overtuigingen van leerkrachten het onderwijzen en leren 
ondersteunen. 
Het gaat hier om het zelfbeeld van leerkrachten. Vindt men zichzelf kundig genoeg als leerkracht en in 
de benadering van de leerlingen? Heeft men daarnaast voldoende zicht op en kennis en 
verwachtingen van de beoogde doelen van het vernieuwingsproces, zoals bijvoorbeeld het zelfstandig 
kunnen leren door leerlingen en het door hen dragen van verantwoordelijkheid? 
 
Uitgangspunt 5: Onderwijskundige doelen stellen 
- Schaal 13: De mate waarin de school in het kader van schoolverbetering doelen heeft gesteld op 
school-, leerkracht- en leerlingniveau. 
Schoolverbetering is effectief als dit leidt tot verbeteringen op leerlingniveau. Hopkins (2001) zegt 
hierover: “Als schoolverbeteringsstrategieën geen direct effect hebben op leren en vooruitgang, dan 
verspillen we zeker onze tijd.” Dat betekent dat een vorm van schoolverbetering in eerste instantie 
gericht kan zijn op een specifiek aspect van het onderwijs of de schoolorganisatie, maar dat het van 
belang is om concrete doelstellingen vast te leggen en te realiseren op zowel het niveau van de 
schoolorganisatie en het functioneren van de leerkrachten, als de onderwijsresultaten van leerlingen. 
Leerlinggerichte doelen in het kader van daltonontwikkeling betreffen het vergroten van capaciteiten 
die het leren ondersteunen, zoals zelfstandigheid en coöperativiteit. 
 
Uitgangspunt 6: Hanteren van multi-niveaubenadering 
- Schaal 14: De mate waarin één of meer niveaus van de schoolorganisatie betrokken zijn bij de 
ontwikkeling als daltonschool. 
Deze betrokkenheid kan variëren van geïnformeerdheid, via een inhoudelijke inbreng kunnen hebben, 
tot bijdragen aan de uitvoering of zelfs evaluatie, en dient zich uit te strekken over de verschillende 
niveaus van de schoolorganisatie. Daltononderwijs krijgt zijn uiteindelijke vorm in het handelen van de 
leerkrachten, maar dit kan niet plaatsvinden zonder de ondersteuning van de schoolleiding, het bieden 
van faciliteiten door een schoolbestuur en het onderschrijven van het schoolbeleid door ouders. Ook 
wordt gewezen op de rol die pabostudenten met daltonspecialisatie kunnen spelen in het geheel van 
ontwikkelingsactiviteiten. Bovendien vraagt de aard van het daltononderwijs - 
medeverantwoordelijkheid voor het eigen leren - om actieve betrokkenheid van de leerlingen.  
 
Uitgangspunt 7: Hanteren van geïntegreerde implementatiestrategieën 
- Schaal 15: De mate waarin sprake is van top-down- en bottom-upstrategieën.  
Juist omdat verschillende niveaus betrokken kunnen zijn bij een vorm van schoolverbetering, is het 
voor een succesvolle uitvoering noodzakelijk dat deze betrokkenen gemotiveerd zijn en zich serieus 
genomen voelen. De keuze om daltononderwijs in te voeren dient niet alleen door het schoolbestuur 
en management, maar ook door de leerkrachten ondersteund te worden, waarbij alle partijen een 
eigen inbreng leveren. Deze optiek wordt met betrekking tot de realisatie van daltononderwijs door 
verschillende auteurs benadrukt: “Docenten moeten zelf concreet de spil zijn bij innovatie in het 
daltononderwijs ... Leraren zelf concreet en actief betrekken bij vernieuwingsprocessen is een 
voorwaarde voor het slagen van die processen” (Röhner & Wenke, 2002; RWD-15,16). “Dalton Plan 
verdraagt zich niet met top-downinnovatie. De docent ... heeft er niks aan en kan er niks mee als 
anderen voor hem bedenken en bepalen hoe het moet” (PLAN-H.103.7). 
- Schaal 16: De mate waarin gebruik wordt gemaakt van data om het ontwikkelingsproces te 
monitoren en evalueren. 
Daltonontwikkeling is primair gericht op het realiseren van daltononderwijs. Om dit proces te volgen en 
resultaten te evalueren, kunnen scholen gebruik maken van gegevens over gerealiseerd 
daltononderwijs. Gegevens over de aanwezigheid en toepassing van daltonkenmerken zijn vast te 
stellen door middel van observaties tijdens klassenbezoeken, invullen van vragenlijsten, 
teambespreking van behaalde resultaten, of gegevens die door derden over de school zijn verzameld,  
zoals het verslag van de visitatie door de NDV. 
 
Uitgangspunt 8: Aanwezigheid van één of andere vorm van externe begeleiding 
- Schaal 17: De mate van deskundige en schoolspecifieke, externe begeleiding voor de schoolleiding 
en de leerkrachten. 
Een school kan begeleiding inschakelen die op individueel of schoolniveau wordt ingezet. In het kader 
van daltonontwikkeling kan deze begeleiding gericht zijn op de schoolleiding, de daltoncoördinator of -
werkgroep, het schoolteam en/of individuele leerkrachten. De betreffende begeleiding dient voldoende 
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deskundig te zijn op het gebied van daltononderwijs en te worden afgestemd op de specifieke 
begeleidingsvraag van de school. 
- Schaal 18: De mate van deelname aan activiteiten op het gebied van daltonprofessionalisering door 
directie en leerkrachten. 
In het daltononderwijs wordt, als criterium voor het toekennen van de daltonlicentie, van leerkrachten 
verwacht dat zij de opleiding voor het daltoncertificaat volgen. Hiermee worden zij door de NDV 
formeel erkend als gekwalificeerd daltonleraar. Sinds 2013 kunnen directies en daltoncoördinatoren 
zich eveneens via scholing door de NDV laten certificeren.  
Naast de opleiding voor het daltoncertificaat, verzorgd door opleidingsinstituten en -consultants, die 
hiertoe gemachtigd zijn door de NDV, kent het daltonwerkveld andere scholings- en 
professionaliseringsmogelijkheden, zoals conferenties en lezingen, door scholen zelf, of op hun 
verzoek door externen verzorgde studiedagen,studiebezoek aan andere daltonscholen, individuele 
coachings trajecten en collegiale consultatie. Van deze vormen kan gebruik worden gemaakt door 
leerkrachten en schoolleiders, al dan niet individueel of in groepsverband.  
- Schaal 19: De mate van deelname aan netwerkbijeenkomsten in het kader van daltononderwijs. 
Deelname aan netwerken is een vorm van benutten van externe contacten om de ontwikkeling van de 
school te bevorderen (Blok & Van Eck, 2008). In het daltononderwijs wordt participatie aan netwerken 
gezien als een waardevol aspect van het lidmaatschap van de daltonvereniging. “Samenkomen en 
elkaar ontmoeten is belangrijk ... Leden die elkaar ontmoeten willen leren en ondernemen; inspireren 
en geïnspireerd worden; reflecteren op de (onderwijs-)praktijk” (Nederlandse Dalton Vereniging, 
2008d). Het daltonwerkveld kent meerdere netwerken waarin daltonscholen kunnen participeren. Het 
accent kan liggen op scholing en inspireren, of meer gericht zijn op bestuurlijke aangelegenheden. 
Vaak wordt een mengvorm aangetroffen. In beginsel zijn daltonscholen georganiseerd in regio´s. 
Vanuit deze regio´s worden bestuurlijke en informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Ook bestaan in 
enkele regio´s netwerken voor daltoncoördinatoren (Blok & Van Eck, 2008; De Haan, 2008b) en 
kunnen individuele lidscholen deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering van de NDV. Voor 
personen in het daltonwerkveld die vanuit de landelijke organisatie schoolvisitaties uitvoeren, vindt 
een jaarlijkse training plaats, uitgevoerd als visiteursnetwerk. 
 
Uitgangspunt 9: Gebaseerd zijn op onderzoek 
- Schaal 20: De mate waarin de school gebruik maakt van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. 
Bij schoolverbeteringsprocessen gaat het zowel om de inhoud van de onderwijsvernieuwing als om de 
wijze waarop deze vernieuwing wordt ingevoerd. De school moet niet alleen op de hoogte zijn van de 
inhoudelijke waarde van de vernieuwing en welke praktische consequenties dit heeft, maar ook kennis 
hebben van veranderingsprocessen om op de juiste momenten de meest adequate interventies toe te 
kunnen passen. Scholen die zich bij onderwijsverbeteringsprocessen baseren op inzichten uit 
wetenschappelijk onderzoek kunnen derhalve gebruik maken van informatie op het gebied van 
onderwijsverandering en op het gebied van onderwijsopbrengsten. 
 
 
4.5 Samenvatting 
 
Gebaseerd op een overzicht van de belangrijkste inzichten uit het kennisdomein van 
schoolverbetering of ´School Improvement´ is in dit hoofdstuk het theoretisch kader beschreven 
waarbinnen schoolverbetering in het daltononderwijs kan worden onderzocht.  
Het theoretisch kader bestaat uit negen uitgangspunten, waarvan wordt aangenomen dat processen 
van schoolverbetering succesvol zullen verlopen indien schoolorganisaties hiermee rekening houden. 
Deze uitgangspunten betreffen het aansluiten op de actuele situatie van de school, systematische 
benadering van het veranderingsproces, gerichtheid op verbeteren van onderwijs- en leerprocessen, 
gerichtheid op verbeteren van onderwijsondersteunende factoren, doelen expliciteren op leerling-, 
leerkracht- en schoolniveau, hanteren van een multi-niveaubenadering, gebruik van geïntegreerde 
implementatiestrategieën, inzetten van externe ondersteuning en toepassen van wetenschappelijke 
inzichten.  
 
Uit analyse van theorie en onderzoeksliteratuur komt naar voren dat er voldoende evidentie bestaat 
voor (elementen van) het derde uitgangspunt, gerichtheid op interne condities voor leren en 
onderwijzen - met name  professionalisering van de leraar, het vierde uitgangspunt, gerichtheid op 
ondersteunende condities - specifiek de categorieën schoolleiding, schoolcultuur en 
leerkrachtcognities, en het achtste uitgangspunt, vormen van externe ondersteuning. 
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Deze uitkomst geeft een aanwijzing voor het belang van laatstgenoemde drie uitgangspunten. In deze 
studie gaat het om de vraag welke schoolverbeteringsactiviteiten bijdragen aan de realisatie van 
daltononderwijs. Op grond van de onderzoeksliteratuur kan worden verwacht dat daltonscholen zich 
daarbij richten op ondersteunende condities en processen van onderwijzen en leren en daarbij 
externe begeleiding inschakelen.  
Niet uitgesloten mag worden dat daltonscholen bij daltonontwikkeling ook rekening houden met 
andere uitgangspunten. In dit hoofdstuk is vastgesteld dat kenmerken van daltonontwikkeling, zoals 
die vanuit daltonliteratuur zijn aangereikt,  opgevat kunnen worden als elementen van de negen 
uitgangspunten in het theoretisch kader. Dat betekent dat bij het invoeren en borgen van 
daltononderwijs vergelijkbare activiteiten worden toegepast als bij andere vormen van 
schoolverbetering. Empirisch onderzoek in daltonscholen is van belang om te kunnen nagaan in 
hoeverre deze activiteiten plaatsvinden. Daarom worden de negen uitgangspunten als richtinggevend 
genomen bij de constructie van het onderzoeksinstrument. In een eerste aanzet hiertoe zijn in dit 
hoofdstuk een twintigtal voorlopige schalen voor het onderzoeksinstrument beschreven. 
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Hoofdstuk 5 Opzet en uitvoering van het  
    onderzoek 
 
Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de opzet en uitvoering van dit onderzoek besproken. In de volgende paragraaf 
wordt de opzet van het onderzoek uiteengezet. In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op kenmerken van de 
onderzoekspopulatie en de samenstelling van de steekproef. Tot slot worden in paragraaf 5.3 en 5.4 
de onderzoeksinstrumenten voor schoolverbetering en daltononderwijs beschreven.  
 
 
5.1 Opzet van het onderzoek 
 
Het doel van dit onderzoek is nagaan of en welke inspanningen van (aspirant-) daltonscholen 
daadwerkelijk leiden tot realisatie van daltononderwijs; en of de mate van dalton in een school 
verband houdt met een hogere waardering van onderwijsopbrengsten en kwaliteitskenmerken. Hiertoe 
zijn gegevens nodig over (1) de praktijk van het daltononderwijs, (2) de activiteiten die de realisatie 
van het daltononderwijs ondersteunen en (3) de kwaliteit van het onderwijs van deze scholen zoals 
die door de onderwijsinspectie is vastgesteld. Door de scores van daltonscholen op deze drie 
gebieden met elkaar te vergelijken, kan worden onderzocht of een hoge score op één gebied ook 
hoge uitkomsten betekent op één of beide andere gebieden. Op basis van deze resultaten kunnen de 
onderzoeksvragen worden beantwoord. 
 
a. Literatuurstudie 
 
Daltononderwijs is niet eerder empirisch onderzocht, noch bleken wetenschappelijk gevalideerde 
instrumenten beschikbaar om aspecten van daltononderwijs te meten. Daarom is eerst een 
literatuurstudie uitgevoerd, om het fenomeen daltononderwijs te beschrijven. Tegelijk is onderzocht in 
hoeverre vanuit het perspectief van daltononderwijs aanbevelingen of richtlijnen worden genoemd die 
de realisatie van dit onderwijsconcept ondersteunen en die mogelijk een specifieke of zelfs bepalende 
rol spelen bij het daltonschoolverbeteringsproces. Ter verwijzing naar deze aanbevelingen is het 
begrip daltonontwikkeling geïntroduceerd.  
Op basis van tekstanalyse van 17 bronnen zijn kenmerken van daltononderwijs en daltonontwikkeling 
geïnventariseerd. Na beoordeling door een panel van experts zijn de kenmerken van daltononderwijs 
gebruikt om ideaaltypische daltonactiviteiten te beschrijven. Deze beschrijving vormt de basis voor 
een itempool met uitspraken over daltonelementen in onderwijssituaties. Aangetroffen kenmerken van 
daltonontwikkeling zijn eveneens beoordeeld door een panel van deskundigen.  
Door het realiseren van daltononderwijs op te vatten als vorm van schoolverbetering, kan dit 
onderzoek worden ingebed in het onderzoeksdomein van School Improvement. Uit literatuur over 
School Improvement en schoolverbetering komt naar voren dat scholen bij vormen van 
schoolverbetering rekening dienen te houden met negen uitgangspunten om het verbeteringsproces 
succesvol te laten verlopen (Creemers, Stoll & Reezigt, 2007; Houtveen, Van de Grift en Creemers, 
2004; Hopkins, 2001; Mijs, 2007; Reynolds, 2005; Van Velzen et al., 1985). Op basis van deze negen 
uitgangspunten is het theoretisch kader voor deze studie vastgesteld.  
Vervolgens zijn de in literatuur aangetroffen kenmerken van daltonontwikkeling inhoudelijk vergeleken 
met dit theoretisch kader. Daarbij is vastgesteld dat het proces van daltonontwikkeling niet opvallend 
afwijkt van andere processen van schoolverbetering. Tot slot is aan de hand van de negen 
uitgangspunten een aanzet gegeven tot het samenstellen van een itempool voor het instrument 
´schoolverbetering´.  
 
b. DataverzameIing 
 
Het onderzoek is uitgevoerd op 100 basisscholen waar daltononderwijs is of wordt ingevoerd. Deze 
scholen vormen een voldoende afspiegeling van de totale populatie daltonscholen in Nederland. Meer 
gegevens over de samenstelling van deze steekproef worden besproken in paragraaf 5.2.  
Voor het verkrijgen van data is gebruik gemaakt van meerdere strategieën. Gegevens over algemene 
schoolkenmerken en activiteiten op het gebied van schoolverbetering zijn verzameld met behulp van 
een digitale vragenlijst. Data met betrekking tot de aanwezigheid van kenmerkende activiteiten van 
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daltononderwijs zijn eveneens verzameld met een digitale vragenlijst en daarnaast door middel van 
voorgestructureerde interviews met leerkrachten en observatie van onderwijsactiviteiten in de scholen 
door middel van gebeurtenisregistratie, of event-sampling. In paragraaf 5.3 en 5.4 worden deze 
instrumenten nader toegelicht. 
De onderzoeksinstrumenten zijn zonder voorafgaande proefversie uitgezet. De overweging hierbij 
was, dat het niet eenvoudig bleek te zijn om een voldoende aantal scholen bij het onderzoek te 
betrekken. Indien een deel van deze scholen aan zowel de proefversie als de definitieve versie van 
het onderzoek  zou meedoen, kon beïnvloeding van het responsgedrag of onderzoeks´moeheid´ niet 
uitgesloten worden, met het mogelijk terugtrekken van scholen en derhalve te geringe respons als 
gevolg.   
Bij de digitale dataverzameling is gebruikgemaakt van het programma FormDesk, dat de mogelijkheid 
biedt om vragenlijsten en antwoordopties te digitaliseren en respons via internet te laten plaatsvinden. 
Vanuit FormDesk zijn de onbewerkte data opgeslagen in excelbestanden en aldus toegankelijk 
gemaakt voor verdere bewerking.  
Voor de uitvoering van de schoolbezoeken, observaties en interviews zijn onderzoeksmedewerkers 
ingeschakeld. Dit waren voornamelijk pabostudenten die ten tijde van het onderzoek de initiële 
daltonopleiding volgden en ten behoeve van dit onderzoek een onderzoekstraining hebben doorlopen. 
Deze training omvatte voorbereiding van het schoolbezoek, informatie over kenmerken van 
daltonactiviteiten, procedurele aspecten bij het uitvoeren van observaties en afnemen van interviews, 
en invoeren van verzamelde gegevens. Met behulp van een schriftelijke toets (ja/nee-vragen bij 
filmfragmenten waarin onderwijsactiviteiten werden getoond) is vastgesteld of de kandidaten 
voldoende waren voorbereid om de schoolbezoeken te kunnen uitvoeren.  
Na afloop van een schoolbezoek zijn de observatie- en interviewgegevens door de betreffende 
onderzoeksmedewerker ingevoerd in een digitale vragenlijst en via FormDesk verwerkt. 
De fase van dataverzameling vond plaats tussen maart 2010 en februari 2011 en kon worden 
afgesloten met als resultaat drie excelbestanden met gegevens van 100 daltonscholen en 300 
leerkrachten.  
Om deze gegevens met elkaar te kunnen vergelijken en eventuele verbanden te kunnen bepalen is uit 
de 3 genoemde bronbestanden een nieuwe datafile samengesteld, waarin voor 100 cases (= scholen) 
achtereenvolgens de volgende gegevens zijn opgenomen: 
 
 a.  respondentnummer 
 b.  algemene schoolgegevens 
 c.  itemscores voor 19 schalen schoolverbetering 
 d.  itemscores voor enquête leerkracht onderbouw 
 e.  itemscores voor enquête leerkracht middenbouw 
 f.  itemscores voor enquête leerkracht bovenbouw 
 g.  itemscores voor observaties in de onderbouw 
 h.  itemscores voor observaties in de middenbouw 
 i.  itemscores voor observaties in de bovenbouw 
 j.  itemscores voor interview met leerkracht onderbouw 
 k.  itemscores voor interview met leerkracht middenbouw 
 l.  itemscores voor interview met leerkracht bovenbouw 
 m.  inspectiegegevens. 
 
c. Instrumentvaliditeit en statistische analyses 
 
Teneinde verantwoorde conclusies te kunnen trekken, is de validiteit getoetst van de 
onderzoeksinstrumenten waarmee de gegevens zijn verzameld en van het model waarmee de 
samenhang tussen de veronderstelde variabelen is onderzocht. 
De inhoudelijke validiteit van het instrument ´daltononderwijs´ is getoetst door een panel van 
deskundigen op daltongebied. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de kwaliteit van het 
instrument ´schoolverbetering´, door op basis van aanwijzingen in de literatuur na te gaan in hoeverre 
evidentie bestaat voor de negen uitgangspunten. 
Voor beide instrumenten is de psychometrische validiteit bepaald en de betrouwbaarheid vastgesteld 
van de gehanteerde schalen.  
Het verband tussen schoolverbetering en daltononderwijs (onderzoeksvraag 1) en tussen 
daltononderwijs en onderwijskwaliteit (onderzoeksvraag 2) is onderzocht met behulp van een lineair 
structureel model. De gemeten variabelen, die aan deze latente variabelen ten grondslag liggen, zijn 
vastgesteld aan de hand van een correlatiematrix voor de betrokken schalen.  
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d. Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
Daltononderwijs presenteert zich als een succesvol resultaat van schoolverbetering. Dit succes blijkt 
uit positieve inspectieverslagen en uit het feit dat scholen na een invoeringsproces van enkele jaren 
door de NDV als daltonschool worden erkend. Deze constatering heeft geleid tot twee aannames: 
- voldoende opbrengsten en onderwijskwaliteit zijn het gevolg van het gegeven dat een school 
daltonschool is; 
- in daltonscholen verloopt het schoolverbeteringsproces op een specifieke en succesvolle wijze. 
Vanuit deze veronderstellingen zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd, die op de volgende wijze 
beantwoord zullen worden:  
 
Beantwoording van onderzoeksvraag 1:  
 
Welke schoolverbeteringsactiviteiten gaan gepaard met een hoger niveau van daltononderwijs? 
 
Bij de vraag wat scholen doen om daltononderwijs te realiseren en te verbeteren, is uitgegaan van de 
verwachting dat bepaalde activiteiten in daltonscholen de mate van daltononderwijs kunnen 
beïnvloeden. Om het verband te kunnen onderzoeken tussen schoolverbetering en gerealiseerd 
daltononderwijs, zijn op daltonscholen twee typen activiteiten onderzocht: enerzijds is nagegaan wat 
scholen doen op het gebied van schoolverbetering; anderzijds is bepaald in hoeverre de aangeboden 
onderwijsactiviteiten voldoen aan kenmerken van daltononderwijs.  
De gemeten gegevens zijn ondergebracht in een aantal variabelen, die elk een deel van de activiteiten 
beschrijven. Verondersteld wordt dat deze gemeten variabelen geclusterd kunnen worden als 
onderliggende variabelen ´schoolverbetering´ en ´daltononderwijs´. 
Door exploratie van een lineair structureel model wordt nagegaan of, en zoja welke variabelen 
bijdragen aan de variabele schoolverbetering; idem welke variabelen bijdragen aan de variabele 
daltononderwijs; en tot slot wat het verband is tussen schoolverbetering en daltononderwijs.  
 
Beantwoording van onderzoeksvraag 2:  
 
Gaat een hoger niveau van daltononderwijs gepaard met een positiever oordeel van de inspectie van 
het onderwijs over onderwijsopbrengsten en onderwijsleerprocessen? 
 
In hoeverre daltononderwijs beter onderwijs impliceert, veronderstelt een verband tussen 
´daltonschool zijn´ - dat wil zeggen dat op een school activiteiten plaatsvinden om daltononderwijs te 
realiseren en dat er daltononderwijs ís gerealiseerd - en de beoordeling van daltonscholen door de 
onderwijsinspectie. Om dit verband te onderzoeken, is het model voor daltononderwijs en 
schoolverbetering uitgebreid met de latente variabele ´onderwijskwaliteit´. Bij de exploratie van dit 
uitgebreide model is onderwijskwaliteit bepaald door twee te meten variabelen: 
1. eindresultaten - De mate waarin resultaten aan het einde van de schoolperiode ten minste op het 
niveau liggen dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 
2. proceskwaliteit - De mate waarin de school voldoet aan de indicatoren voor kwaliteitszorg uit het 
waarderingskader primair onderwijs. 
Deze variabelen zijn gebaseerd op relevante data van de Inspectie van het Onderwijs met betrekking 
tot de daltonscholen in deze studie. Deze data zijn verzameld in het kader van schoolbezoeken 
gedurende het tijdvak 2009 - 2010. 
 
 
5.2 Samenstelling van de steekproef 
 
5.2.1 Nederlandse daltonscholen als onderzoekspopulatie 
 
Op basis van het ledenbestand Primair Onderwijs per 30 juni 2009, dat door de Nederlandse Dalton 
Vereniging welwillend ter beschikking werd gesteld, zijn alle toenmalige 341 lidscholen benaderd om 
deel te nemen aan dit onderzoek. De scholen zijn geïnformeerd en uitgenodigd via e-mail. Daarbij 
ontving men tegelijk een internetlink, waarmee de school zich, door activering ervan, voor het 
onderzoek kon aanmelden. Na aanmelding kreeg de school toegang tot de respectievelijke digitale 
vragenlijsten en is telefonisch contact gelegd om een afspraak te maken voor het schoolbezoek.  
De scholen zijn in twee fasen benaderd en bezocht. Nadat de eerste fase een zeer beperkte 
deelnamebereidheid had opgeleverd, zijn in de tweede fase door een onderzoeksmedewerker 
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individuele scholen telefonisch benaderd. Uiteindelijk hebben tussen maart 2010 en februari 2011 100 
daltonscholen (29% van de ledenpopulatie) zich bereid getoond om in het onderzoek te participeren. 
In deze paragraaf worden enkele algemene kenmerken van de deelnemende scholen beschreven en 
vergeleken met de populatie daltonscholen in Nederland. 
 
 
5.2.2 Vergelijking van de respondentengroep met de populatie 
 
a. Geografische spreiding 
 
De NDV heeft haar lidscholen in het primair onderwijs administratief en organisatorisch verdeeld over 
9 landelijke regio´s. Er is gestreefd om de verdeling van deelnemende scholen per daltonregio 
procentueel overeen te laten komen met de werkelijke ledenaantallen per regio. De verdeling van 
deelnemende scholen per regio is weergegeven in Tabel 17. 
 
Tabel 17 
Verdeling deelnemende scholen per daltonregio 

 

Nederlandse Dalton Vereniging:  ledenbestand per juni 2009 (N = 341) 

daltonregio aantal lidscholen % % responderende scholen per regio (n = 100) 

Groningen  30 8,8 8 

Friesland  22 6,5 6 

Drenthe  33 9,7 9 

Groot Zwolle  21 6,2 6 

Dalton Oost Nederland  70 20,5 17 

Midden Nederland  38 11,1 18 

Flevoland  17 5 5 

Noord-Holland  30 8,8 8 

Zuid-Holland  56 16,4 16 

Zuid  24 7 7 

totaal 341 100 100 

 
 
Uit Tabel 17 blijkt dat de percentages deelnemende scholen van 7 daltonregio´s vrijwel gelijk zijn aan 
de betreffende ledenpercentages van de populatie daltonscholen in Nederland. Zo vormen de 22 
scholen in de regio Friesland 6,5% van het totale ledenbestand van de NDV. Daarom is gestreefd 
naar een deelnameaantal van 6 scholen (6%) vanuit de regio Friesland. 
De aantallen van de regio´s Dalton Oost Nederland en Midden Nederland wijken enigszins af van de 
landelijke percentages. De verklaring hiervoor is dat er reeds bij het eerste wervingstracé vanuit de 
regio Midden Nederland veel belangstelling bestond bij de scholen om aan het onderzoek mee te 
doen, terwijl juist vanuit de regio Dalton Oost Nederland weinig bereidheid bleek te zijn.  
De verdeling van deelnemende scholen over de daltonregio´s in het kader van dit onderzoek komt 
daarmee grotendeels overeen met de verdeling van het ledenaantal van de NDV per 30 juni 2009. 
 
b. Daltonlicentie 
 
Scholen die daltononderwijs willen invoeren, kunnen zich aanmelden als aspirant-lid bij de NDV. 
Zodra een school zelf van mening is dat zij een voldoende daltonniveau heeft gerealiseerd (meestal 
na 3 tot 4 jaar), kan men bij de NDV een visitatie aanvragen. Indien deze visitatie in een positief 
advies resulteert, ontvangt de school de daltonlicentie en wordt het aspirant-lidmaatschap omgezet in 
een lidmaatschap. Daarna worden daltonscholen elke 5 jaar op initiatief van de NDV gevisiteerd.  
Op basis van het visitatierapport bepaalt het algemeen bestuur van de NDV of de daltonlicentie van 
de betreffende school wordt verlengd. 
Op 30 juni 2009 waren er 237 (70%) lidscholen met en 104 scholen zonder daltonlicentie 
(Nederlandse Dalton Vereniging, 2009a). Van de 100 scholen in de onderzoeksgroep waren er op die 
datum 77 met en 23 zonder daltonlicentie. Ten tijde van de verwerking van de schoolgegevens is 
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uitgegaan van een verdeling van 84 scholen met daltonlicentie en 16 scholen zonder daltonlicentie, 
omdat 7 scholen tijdens het empirisch onderzoek alsnog hun licentie ontvingen. 
Dit betekent dat het percentage scholen met een daltonlicentie in de steekproef niet veelbetekenend 
hoger ligt ten opzichte van de ledenpopulatie. 
 
c. Signatuur 
 
62% van de onderzochte scholen valt onder het openbaar onderwijs. De overige 38% is verdeeld over 
niet-openbare scholen, waaronder 2 bijzonder-neutrale basisscholen. De verdeling komt nagenoeg 
overeen met de verdeling binnen de populatie daltonscholen. Tabel 18 geeft de verdeling weer van 
daltonscholen op basis van signatuur voor de populatie en voor de steekproef.  
 
Tabel 18 
Verdeling daltonscholen naar signatuur 

 
signatuur daltonscholen % leden NDV (N=341) % responderende scholen (n=100) 

Bijzonder Neutraal 1,8 2 

Interconfessioneel 3,8 4 

Openbaar 59,5 62 

Protestants - Christelijk 18,8 16 

Rooms - Katholiek 16,1 16 

totaal 100 100 

 
Uit deze verdeling blijkt dat daltonscholen met verschillende signatuur aangetroffen kunnen worden. 
Dit sluit aan op de bevindingen van Popp, die opmerkt dat  “der Plan auch mit konfessionell oder 
weltanschaulich gebundenen Bildungs- und Erziehungszielen durchaus kompatibel ist” (Popp, 1995).  
 
d. Schoolgrootte 
 
Het leerlingaantal van de responderende scholen varieert van 25 leerlingen voor de kleinste tot 942 
leerlingen voor de grootste school. Classificatie naar honderdtal (zie Tabel 19) laat zien dat 80% van 
de scholen in de steekproef is verdeeld over de klassen 1 t/m 100, 101 t/m 200 en 201 t/m 300, met 
een lichte oververtegenwoordiging van scholen met 101 t/m 200 leerlingen. De verdeling van de 
responderende scholen komt grotendeels overeen met de verdeling binnen de NDV. 
 
Tabel 19 
Verdeling daltonscholen naar leerlingaantal 

 

leerlingaantal per school % leden NDV (N=341) % responderende scholen (n=100) 

1 t/m 100 26 21 

101 t/m 200 33 34 

201 t/m 300 22 25 

301 t/m 400 8 8 

401 t/m 500 7 8 

501 of meer 4 4 

totaal 100 100 

 
 
e. Verdeling van daltonscholen naar inwonertal per gemeente 
 
Er zijn 80 plaatsen in Nederland van waaruit 1 daltonschool heeft deelgenomen aan het onderzoek. 
Vanuit 2 plaatsen hebben telkens drie scholen meegewerkt en er zijn 7 plaatsen waar steeds twee 
daltonscholen respons hebben geleverd. Het laagste inwonertal was 450. De grootste plaats telde 
750000 inwoners.  
In deze paragraaf is nagegaan wat de inwonertallen zijn van gemeenten met daltononderwijs. Daarbij 
is een vergelijking gemaakt tussen de verdeling van daltonscholen in de steekproef en in de populatie. 
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Voor inwonertallen per gemeente is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS, 2010). 
 
Tabel 20 toont de verdeling van daltonscholen op basis van het aantal inwoners van de gemeente 
waar de scholen zijn gevestigd.  
Bijna 60% van de responderende daltonscholen bevindt zich in gemeenten met ten hoogste 50.000 
inwoners. Een kwart van de scholen staat in gemeenten met 50.001 t/m 100.000 inwoners.  
De verdeling van alle daltonscholen van de NDV is gelijk aan die van de steekproef voor wat betreft 
de laagste inwonersklasse (1 t/m 50.000), maar vertoont iets hogere aantallen voor gemeenten met 
meer dan 100.000 inwoners. 
 
Tabel 20 
Verdeling daltonscholen naar inwonertal per gemeente 

 

inwoners per gemeente % leden NDV (N=341) % responderende scholen (n=100) 

1 t/m 50.000 58 58 

50.001 t/m 100.000 19 24 

100.001 t/m 150.000 7,5 9 

150.001 t/m 200.000 6,5 3 

200.001 - 800.000 9 6 

totaal 100 100 

 
 
f. Man-vrouw verdeling 
 
Ten behoeve van het onderzoek zijn vragenlijsten ingevuld door leerkrachten en door directeuren of 
door daltoncoördinatoren. In Tabel 21 is weergegeven in hoeverre door mannen of vrouwen is 
gereageerd en welke functie men daarbij vervulde.  
 
Tabel 21 
Verdeling respondenten naar sexe 

 
enquête functie/taak man vrouw totaal 

vragenlijst daltoncoördinator 10 47 57 

schoolniveau directeur 19 24 43 

 subtotaal 29 71 100 

vragenlijst  onderbouw (1,2) 2 98 100 

leerkrachten middenbouw (3-5) 15 85 100 

 bovenbouw (6-8) 31 69 100 

 subtotaal 48 252 300 

totaal  77 323 400 

 
 
De vragenlijst op schoolniveau is ingevuld door 57 daltoncoördinatoren en 43 directeuren van totaal 
100 scholen. Daarvan is ruim 70% vrouw. Het aantal mannen en vrouwen in een directiefunctie 
verschilt niet veel van elkaar; daarentegen vervullen bijna vier keer zoveel vrouwen dan mannen de 
taak van daltoncoördinator. Vergeleken met eerder onderzoek (De Haan, 2008b) lijkt de verhouding 
tussen mannen en vrouwen met de taak van daltoncoördinator veranderd van 1 op 3 naar 1 op 4. 
De vragenlijst over daltononderwijs is ingevuld door 300 leerkrachten uit de groepen 1 en 2 
(onderbouw), uit de groepen 3, 4 en 5 (middenbouw) en uit de groepen 6, 7 en 8 (bovenbouw). 48 
mannen (16%) hebben de lijst teruggestuurd ten opzichte van 252 vrouwen (84%). Van de mannen 
werken verreweg de meesten in de bovenbouw en slechts 2 in de onderbouw. Bij de vrouwen is de 
verdeling over de bouwen veel gelijkmatiger, met een enigzins hogere bezetting in de 
onderbouwgroepen. 
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g. Daltoncoördinator of -directeur 
 
Een daltoncoördinator is “een persoon in de schoolorganisatie, die de opdracht heeft om de 
daltonontwikkeling van die school te coördineren en bevorderen” (Jansen & De Haan, 2006; De Haan, 
2004). De taken van een daltoncoördinator kunnen worden uitgevoerd door de directeur van de school 
of door een specifiek daartoe aangewezen teamlid. Vanuit de daltonvereniging worden directies van 
daltonscholen gestimuleerd deze taken te delegeren (De Haan, 2008b; Nederlandse Dalton 
Vereniging, 2008d). Hiermee sluit men aan op een ontwikkeling in het onderwijs, die in de literatuur 
wel met ´distributed leadership´ wordt aangeduid (Leithwood, Mascall & Strauss, 2009; Harris, 2008; 
Spillane, Halverson & Diamond, 2004). Hoewel vormen van gedeeld leiderschap met hoge 
verwachtingen worden ontvangen, is meer empirisch onderzoek nodig om te bepalen in hoeverre dit 
gunstige effecten heeft op bijvoorbeeld leerkrachtgedrag. Timperley stelt dat “increasing the 
distribution of leadership is only desirable if the quality of the leadership activities contributes to 
assisting teachers to provide more effective instruction to their students and it is on these qualities that 
we should focus” (Timperly, 2009).    
Bij het uitzetten van de vragenlijst over schoolverbetering zijn in eerste instantie daltoncoördinatoren 
uitgenodigd om de vragen te beantwoorden, om daarmee tegelijk te kunnen nagaan of en hoeveel 
scholen met een daltoncoördinator werken. Bij afwezigheid van een daltoncoördinator is de vragenlijst 
ingevuld door de directeur van de school.  
 
In de vragenlijst is niet specifiek gevraagd of er op de school een daltoncoördinator aanwezig is. Wel 
is met twee items nagegaan in hoeverre sprake is van het door de schoolleiding delegeren van taken 
op het gebied van coördinatie of aansturing van het daltonontwikkelingsproces. Er is sprake van 
voldoende mate van takendelegatie op daltongebied indien de som van de scores op deze items 
tenminste 3 is.  
 
items aansturing van het schoolverbeteringsproces gericht op dalton 
 
item 1: De schoolleiding delegeert taken op het gebied van daltonontwikkeling aan anderen. 
 antwoordopties:  0 = niet van toepassing 
    1 = enigszins van toepassing 
    2 = grotendeels van toepassing 
    3 = geheel van toepassing 
 
item 2: De leerkrachten zijn belast met de coördinatie van de daltonontwikkeling, bijv. als lid van een 
 daltonwerkgroep, of door een daltoncoördinator uit hun midden aan te wijzen.  
 antwoordopties:  0= nee 
    1 = ja 
 
Analyse van de uitkomsten leverde de volgende vier mogelijkheden op:   
          frequentie (n=100) 
1 - vragenlijst ingevuld door de directeur; daltontaken zijn niet gedelegeerd    13 
2 - vragenlijst ingevuld door de directeur; daltontaken zijn wel gedelegeerd    30 
3 - vragenlijst ingevuld door de daltoncoördinator; daltontaken zijn niet gedelegeerd   11 
4 - vragenlijst ingevuld door de daltoncoördinator; daltontaken zijn wel gedelegeerd   46 
 
Hieruit kan worden afgeleid, dat op 13 van de onderzochte scholen geen specifieke aandacht is voor 
het aansturen en coördineren van het proces van daltonontwikkeling. Bij 76 scholen heeft de directie 
de taken voor daltonontwikkeling gedelegeerd aan één of meer teamleden; in tenminste 46 scholen is 
hiertoe een daltoncoördinator aangewezen. Het is niet uit te sluiten, dat de vragenlijst is ingevuld door 
de directeur, terwijl op dezelfde school ook een daltoncoördinator aanwezig is. 
Opvallend is dat op 11 scholen wél een daltoncoördinator aanwezig is die de vragenlijst heeft 
ingevuld, maar dat deze zelf de mate van takendelegatie op daltongebied als onvoldoende beoordeelt. 
Hieruit blijkt dat op 57 van de 100 onderzochte daltonscholen een daltoncoördinator aanwezig is en 
dat daarnaast op 30 scholen de aansturing en coördinatie van daltonontwikkeling mogelijk is 
gedelegeerd aan een daltoncoördinator, een ander teamlid, of een daltonwerkgroep.  
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5.2.3 Samenvatting kenmerken van de respondentengroep 
 
In het voorgaande zijn enkele algemene kenmerken van de respondentengroep onderzocht en 
besproken. Daaruit blijkt, dat de verdeling van deelnemende scholen in de steekproef in hoge mate 
overeenkomt met de verdeling in de populatie voor wat betreft ledenaantallen per daltonregio, scholen 
met en zonder daltonlicentie, spreiding over grote en kleine gemeenten, signatuur en schoolgrootte. 
Binnen de groep respondenten hebben ongeveer evenveel openbare als niet-openbare scholen 
deelgenomen. Ruim de helft van deze daltonscholen telt tussen de 100 en 300 leerlingen, waarbij 
bijna een kwart kleine scholen met 25 tot 100 leerlingen heeft geparticipeerd. Ruim de helft van de 
daltonscholen is te vinden in gemeenten met hoogstens 50.000 inwoners en op de betreffende 
scholen zijn aanzienlijk meer vrouwen dan mannen werkzaam - als directeur, daltoncoördinator en als 
leerkracht. 
 
 
5.3 Beschrijving van het instrument ´schoolverbetering´ 
 
Voor het verkrijgen van gegevens over de mate waarin daltonscholen rekening houden met de 
uitgangspunten voor schoolverbetering, ofwel: gegevens over activiteiten die bijdragen aan de 
realisatie van daltononderwijs, is op 100 daltonscholen een digitale vragenlijst voorgelegd aan de 
persoon die de ontwikkeling van daltononderwijs aanstuurt. 
Met het oog op het samenstellen van de vragenlijst naar activiteiten op het gebied van 
schoolverbetering is een itempool aangelegd, waarbij de negen uitgangspunten bij schoolverbetering 
als kader zijn genomen. Per uitgangspunt is nagegaan of hiervoor bestaande vragen, instrumenten 
en/ of schalen beschikbaar waren vanuit eerder onderzoek naar elementen van schoolverbetering. 
Een overzicht van hierbij gebruikt bronmateriaal is vermeld bij Literatuur en bronnen, onder ´Bronnen 
voor schalen en items bij het instrument schoolverbetering´. 
Indien geen of onvoldoende itemmateriaal beschikbaar was, zijn nieuwe items ontwikkeld op basis 
van de beschrijvingen van de uitgangspunten (zie paragraaf 4.4). 
De uiteindelijke vragenlijst is opgebouwd uit 181 items, verdeeld over 20 voorlopige schalen. Daarvan 
is 1 schaal opgenomen in de vragenlijst voor de leerkrachten, omdat het hier vragen betreft naar 
persoonlijke opvattingen en overtuigingen van leerkrachten (schaal 12). De items van de overige 19 
schalen zijn gescoord door daltoncoördinatoren of directeuren. 
Tabel 22 toont de voorlopige schalen per uitgangspunt bij schoolverbetering, met het bijbehorende 
aantal items. 
 
Tabel 23 laat een overzicht zien van de verschillende antwoordopties die bij de items van deze 
schalen zijn toegepast. Bij 3 items kon eventueel aanvullend een eigen antwoord worden toegevoegd, 
indien de gegeven opties ontoereikend waren. 
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Tabel 22 
Overzicht voorlopige schalen voor schoolverbetering per uitgangspunt 

 
uitgangspunt schaal omschrijving uitgangspunt of schaal items 

1  De school als uitgangspunt voor de verandering  

 1 
De mate waarin met schoolverbetering wordt aangesloten op de 
actuele situatie van de school.  

9 

2  
Systematische benadering van verandering als langdurig proces 
gericht op incorporatie 

 

 2 
De mate waarin het proces van schoolverbetering op cyclische 
wijze verloopt. 

10 

 3 
De hoeveelheid tijd die de school uittrekt voor het 
schoolverbeteringsproces gericht op dalton. 

3 

 4 
De mate waarin resultaten van het schoolverbeteringsproces zijn 
ingevoerd in de dagelijkse gang van zaken in de school. 

7 

3  
Gerichtheid op interne condities: processen van onderwijzen en 
leren 

 

 5 
De mate waarin de schoolverbetering is gericht op het verwerven 
en/of vergroten van vaardigheden bij leerkrachten die het leren van 
kinderen bevorderen. 

11 

 6 
De mate waarin professionalisering van leerkrachten in het 
schoolbeleid is opgenomen. 

5 

4  
Gerichtheid op schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die 
het proces van onderwijzen en leren ondersteunen 

 

 7 
De mate waarin activiteiten van de schoolleiding de processen van 
onderwijzen en leren ondersteunen. 

7 

 8 
De mate waarin kenmerken van de schoolcultuur de processen van 
onderwijzen en leren ondersteunen. 

9 

 9 
De mate waarin kenmerken van organisatie en beheer de 
ontwikkeling van daltononderwijs ondersteunen. 

5 

 10 De mate waarin sprake is van integrale leerlingzorg. 10 

 11 
De mate waarin wordt voldaan aan voorwaarden voor het 
implementeren van vernieuwingen.  

9 

 12 
De mate waarin opvattingen en overtuigingen van leerkrachten het 
onderwijzen en leren ondersteunen.  

8 

5  
Onderwijskundige doelen stellen op school-, leerkracht- en 
leerlingniveau 

 

 13 
De mate waarin de school in het kader van schoolverbetering 
doelen heeft gesteld op school-, leerkracht- en leerlingniveau. 

10 

6  Hanteren van een multi-niveaubenadering  

 14 
De mate waarin één of meer niveaus betrokken zijn bij de 
ontwikkeling als daltonschool. 

24 

7  Hanteren van geïntegreerde implementatiestrategieën  

 15 De mate waarin sprake is van top-down- en bottom-upstrategieën.  17 

 16 
De mate waarin gebruik wordt gemaakt van data om het 
ontwikkelingsproces te monitoren en evalueren. 

6 

8  Een of andere vorm van (externe) ondersteuning is aanwezig  

 17 
De mate van deskundige en schoolspecifieke, externe begeleiding 
voor de schoolleiding en de leerkrachten. 

9 

 18 
De mate van deelname aan activiteiten op het gebied van 
daltonprofessionalisering door directie en leerkrachten. 

16 

 19 
De mate van deelname aan netwerkbijeenkomsten in het kader 
van daltononderwijs. 

4 

9  
Gebaseerd op onderzoek, waarbij kennis uit verschillende 
wetenschapsgebieden wordt geïntegreerd 

 

 20 
De mate waarin maakt de school gebruik maakt van resultaten uit 
(wetenschappelijk) onderzoek. 

2 
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Tabel 23 
Overzicht antwoordopties bij voorlopige schalen voor schoolverbetering 

 
antwoordoptie waarde schaalnr. en -omschrijving 

tweepuntsschaal (0-1) nee, ja 2: cyclisch procesverloop 

  13: doelen stellen 

  15: topdown & bottom-up 

  16: datagebruik procesmonitoring 

  17: externe begeleiding 

  18b: professionalisering directie 

  20: gebruik onderzoeksresultaten 

driepuntsschaal (0-2) a. nee, beperkt, uitvoerig 4: ontwikkeling al zichtbaar 

 
b. geen aandacht, impliciet, 
expliciet 

5: vergroten leerkrachtvaardigheden 

 c. geen, enkele, alle 18a: professionalisering leerkrachten 

vierpuntschaal (0-3) 
a. nee geen aanleiding, ja 
beperkt, ja voldoende,  ja goed 

1: aansluiting actuele schoolsituatie 

 
b. nee, per 5 jaar, per 2 jaar, per 
jaar of vaker 

6: professionaliseringsbeleid 

 
c. niet van toepassing, enigszins, 
grotendeels, geheel 

7: activiteiten schoolleiding 

  8: kenmerken schoolcultuur 

  9: organisatie en beheer 

  10: integrale leerlingzorg 

  11: implementatievoorwaarden 

  12: opvattingen leerkrachten 

 d. niet, gering, aanzienlijk, groot 14: multi-niveaubenadering 

 e. niet, soms, regelmatig, altijd 19: netwerkdeelname 

zespuntsschaal (0-5) 
a. tijdsintervallen van 
verschillende omvang 

3: tijdsbesteding proces 

 
 
5.4 Beschrijving van het instrument ´daltonderwijs´ 
 
5.4.1 Introductie 
 
Om te bepalen in welke mate een school daltononderwijs heeft gerealiseerd, is op basis van 
literatuurstudie en toetsing door een deskundigenpanel een vragenlijst ontwikkeld, waarin kenmerken 
van daltononderwijs zijn uitgewerkt in de vorm van uitspraken. Elke uitspraak beschrijft een 
onderwijsactiviteit, waarin één aspect van daltononderwijs is geïntegreerd. De onderwijsactiviteiten 
zijn gerangschikt in vier hoofdgroepen: instructie, [zelfstandig] werken aan taken, klassikale- of 
groepsactiviteiten en activiteiten op het gebied van evaluatie en reflectie.  
 
Voorbeelden van uitspraken zijn: 
 
“Tijdens de instructie laat de leerkracht leerlingen samenwerken om de nieuwe leerstof te oefenen.”   
- Een daltonkenmerk van de activiteit instructie is dat er niet alleen interactie is tussen de leerlingen en 
de leerkracht, maar dat de leerkracht doelbewust ook leerlingen samen de leerstof laat bespreken en 
oefenen. 
  
“Leerlingen mogen bij het takenwerk zelf hun taken plannen.”  
- Een daltonkenmerk van de activiteit takenwerk is dat leerlingen zélf plannen in welke volgorde en op 
welke dag zij de verschillende taken maken die voor een bepaalde periode zijn vastgesteld. 
 
“Bij het uitvoeren van opdrachten [tijdens een groepsactiviteit] hebben (groepjes) leerlingen de 
mogelijkheid om dit op hun eigen manier te doen.”  
- Een daltonkenmerk van de groepsactiviteit  is dat leerlingen de vrijheid krijgen om een door de 
leerkracht aangegeven doel (product, resultaat) op zelfgekozen wijze te bereiken. Het kan hier gaan 
om de keuze uit materialen, keuze van werkvorm, keuze van bepaalde oefeningen en/ of de keuze 
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van uiteindelijke product, dat weliswaar voldoet aan bepaalde criteria. Leerkrachten die hun leerlingen 
deze keuze bieden, passen dit vaak toe in combinatie met het leren verantwoordelijkheid te nemen 
voor die keuze.  
Overigens is het niet zo, dat elke groepsactiviteit altijd aan dit daltonkenmerk moet voldoen. Dat hangt 
af van de doelstellingen die de leerkracht bij de betreffende activiteit voor ogen heeft.  
 
“Laat u leerlingen voor zichzelf reflecteren op hun werkhouding?”  
- Een daltonkenmerk van de activiteit reflecteren is dat leerlingen worden aangemoedigd niet alleen te 
kijken naar het resultaat van hun werk, maar ook stil te staan bij de manier waarop ze hebben 
gewerkt. Aangenomen wordt dat de leerkrachten leerlingen eerst vertrouwd maken met deze 
werkwijze. 
 
De uitspraken zijn ondergebracht in drie deelinstrumenten: een digitale enquête, een observatie-
instrument en een voorgestructureerd interview. Met behulp van deze deelinstrumenten zijn per 
school gegevens verzameld over het daltononderwijs in drie leeftijdsgroepen; de onderbouw (groepen 
1 en 2), de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8).  
Bij deze indeling is uitgegaan van de aanname, dat per leeftijdsgroep 
- indien van toepassing de meest gebruikelijke combinatiegroepen worden aangetroffen; 
- de betrokken leerkrachten van opeenvolgende leerjaren in bouwoverleg zijn georganiseerd en hun 
onderwijs via dit bouwoverleg op elkaar afstemmen. 
De enquêtevorm is gekozen om efficiënt (individueel in te vullen op een zelfgekozen tijdstip; geen 
kosten, vertraging of wegraken zoals bij schriftelijke verzending) veel verschillende gegevens te 
kunnen opvragen.  
Omdat bij de enquêtes sociaal-wenselijke antwoorden niet uitgesloten kunnen worden, is een deel van 
de gegevensverzameling uitgevoerd door middel van observatie van onderwijsactiviteiten.  
Tenslotte is een deel van de vragen tijdens interviews beantwoord, zodat niet-geobserveerde maar 
wel voor de betreffende groep gebruikelijke activiteiten eventueel toch positief gescoord konden 
worden. Ook bood het interview de mogelijkheid om bij enkele activiteiten achterliggende motieven te 
achterhalen. 
De scores van de observaties en interviews zijn genoteerd op voorgestructureerde lijsten en 
vervolgens via internet ingevoerd en verzonden. 
 
 
5.4.2 Deelinstrumenten 
 
a. Enquête 
 
De enquête, ingevuld door 300 leerkrachten met behulp van internet, bevat 39 vragen en uitspraken, 
waarvan 1 vraag met een open antwoordoptie. De items zijn gericht op het takenwerk en 
groepsactiviteiten. 
Naast uitspraken en vragen over daltononderwijs bevatte de digitale enquête voor de leerkrachten een 
apart deel met items over hun opvattingen en overtuigingen met betrekking tot hun eigen 
onderwijscapaciteiten. De respons op dit deel is verwerkt met de gegevens over schoolverbetering. 
 
b. Observaties 
 
De observaties zijn eenmalig uitgevoerd in een onderbouwgroep, middenbouwgroep en 
bovenbouwgroep van 100 beginnende of ervaren daltonscholen, door daartoe getrainde 
onderzoeksmedewerkers. Het observatie-instrument is opgebouwd uit 29 uitspraken over 
gebeurtenissen en situaties die zich kunnen voordoen tijdens:  
(1) instructieactiviteiten: met name rekenen, taal of lezen - grotendeels leerkracht-gestuurd;  
(2) takenwerk: hierbij werken leerlingen op 1 of meer momenten van een schooldag aaneengesloten 
aan verwerkingstaken op verschillend gebied; deze taken worden veelal met behulp van een formulier 
of overzichtsbord aangeboden - voornamelijk leerling-gestuurd;  
(3) groepsactiviteiten: betreft groepsgerichte activiteiten, waarbij veelal een gezamenlijk vakgebied, 
onderwerp of thema centraal staat - wisselende sturing, met veel interactie tussen leerkracht en 
leerlingen en leerlingen onderling.  
De uitspraken kunnen gescoord worden op basis van waarneming met ´ja´ of ´nee´. Bij 10 uitspraken 
zijn drie antwoordopties mogelijk, namelijk ´nee´, ´ja: enkele leerlingen´ en ´ja: alle leerlingen´. Deze 
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laatste optie is opgenomen in de verwachting dat de betreffende activiteit door daltonleerkrachten 
gedifferentieerd wordt toegepast. 
 
Voorbeelden van uitspraken met twee antwoordopties:  
 
“De leerkracht begeleidt leerlingen tijdens het takenwerk.” 
- De invulling van deze uitspraak geldt in het daltononderwijs in beginsel voor alle leerlingen. De aard 
van de begeleiding kan en zal per leerling verschillen. 
 
“De inrichting van het lokaal is geschikt om leerlingen in groepjes te laten werken.” 
- Door leerlingtafels in groepjes te formeren, wordt niet alleen benadrukt dat leerlingen op een 
daltonschool samen werken en leren, maar bovendien wordt de praktische mogelijkheid gecreëerd 
om, zodra dit van de situatie wordt gevraagd, leerlingen in tweetallen of grotere groepjes te laten 
oefenen, overleggen, samenwerken aan 1 opdracht, of elkaar hulp te laten bieden. Indien dit de 
leeromstandigheden ten goede komt, kunnen leerlingen individueel of in kleinere groepjes zitten. 
Soms kiest de leerkracht hiervoor, soms krijgen leerlingen zelf verantwoordelijkheid voor deze keuze. 
 
Voorbeelden van uitspraken met drie antwoordopties:  
 
“De leerkracht laat leerlingen zelf bepalen of zij deelnemen aan de instructie.” 
- Leerkrachten in het basisonderwijs hebben verschillende modellen tot hun beschikking om te 
differentiëren bij instructie (Houtveen, 2008; 2011). Daarbij is de leerkracht bepalend voor het te 
hanteren model en - daarbinnen - de indeling van leerlingen naar niveau of leercapaciteit. In het 
daltononderwijs onderzoekt de leerkracht of een leerling zélf de verantwoordelijkheid aan kan om te 
bepalen of hij/zij deelneemt aan de instructie. Leerkrachten die deze optie in hun onderwijs hanteren, 
gaan er vanuit dat de betreffende leerling het vermogen heeft om zelfstandig en op een ruim 
voldoende niveau te functioneren, maar bovendien dat die leerling dit van zichzelf weet en voor dit 
functioneren verantwoordelijk kan zijn.  
 
“(Groepjes) leerlingen hebben de mogelijkheid om op een zelfgekozen manier te laten zien dat zij 
hebben voldaan aan het doel van de les.” 
- De kern van deze uitspraak is dat binnen het daltononderwijs er vanuit wordt gegaan dat een 
bepaald leerdoel niet noodzakelijk op één manier bereikt hoeft te worden. Afhankelijk van de 
capaciteit van leerlingen kan een leerkracht groepjes leerlingen de mogelijkheid bieden om een eigen 
manier te bedenken bij het uitvoeren van een opdracht. Zo is denkbaar dat leerlingen een presentatie 
moeten houden over een bepaald onderwerp en daarbij zelf verantwoordelijk zijn voor het verzamelen 
en verwerken van informatie, of de leerkracht vraagt een werkstuk te produceren dat aan bepaalde 
(soms mét leerlingen vastgestelde) criteria dient te voldoen,waarbij dit inhoudelijk verschillend 
ingevuld kan worden.  
 
c. Interviews 
 
Er zijn 300 interviews gehouden met leerkrachten uit de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van 
100 daltonscholen. 
De interviews vormen een aanvulling op de observaties en enquêtes. Ook hierbij was het doel 
gegevens te verzamelen over gerealiseerd daltononderwijs. Omdat niet alle activiteiten waargenomen 
konden worden tijdens de observaties, of om bepaalde waarnemingen correct te kunnen interpreteren, 
zijn vanuit elke bouw leerkrachten bevraagd over activiteiten op het gebied van instructie, takenwerk, 
groepsactiviteiten en evaluatie/reflectie. 
De interviews bevatten 40 voorgestructureerde items, waarvan 28 items met drie en 12 items met 
twee antwoordopties. Evenals bij de observaties zijn de vragen met drie antwoordopties bedoeld om 
nuances in het kader van differentiatie te achterhalen. Bij 4 items kon bovendien aanvullende 
informatie worden toegevoegd.  
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Hoofdstuk 6 Resultaten 
 
  
Inleiding 
 
Positieve inspectieverslagen en het feit dat veel scholen na een blijkbaar succesvol invoeringsproces 
als daltonschool worden erkend, vormde aanleiding om daltononderwijs als focus te nemen voor deze 
studie. Op basis van de veronderstelling, dat voldoende opbrengsten en onderwijskwaliteit het gevolg 
zijn van het onderwijsconcept daltononderwijs, is het verband onderzocht tussen daltononderwijs en 
onderwijskwaliteit. Om de vraag te beantwoorden wat de daltonscholen doen om hun 
daltonontwikkelingsproces tot het gewenste resultaat te brengen, is nagegaan in hoeverre toename 
van schoolverbeteringsactiviteiten samenhangt met toename van het niveau van daltononderwijs. 
Om gegevens te verzamelen over de praktijk en realisatie van het daltononderwijs, zijn op basis van 
literatuurstudie twee onderzoeksinstrumenten ontwikkeld. Voor de gegevens over de leer- en 
onderwijsopbrengsten van daltonscholen is gebruik gemaakt van databestanden en publicaties van de 
onderwijsinspectie. Het empirisch onderzoek is uitgevoerd op 100 daltonscholen. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.  
 
Na een toelichting op de ordening van ingekomen gegevens in de volgende paragraaf, wordt in 
paragraaf 6.2 de validiteit van het onderzoeksinstrument behandeld. Eerst wordt de 
instrumentconstructie verantwoord en daarna wordt de psychometrische kwaliteit van de definitieve 
schalen in het instrument besproken.   
In paragraaf 6.3 wordt het verband tussen schoolverbetering en daltononderwijs onderzocht, aan de 
hand van modelexploratie. Verwacht is een model te kunnen construeren, waarvan de factoren zijn 
afgeleid van het theoretisch kader dat voor deze studie als vertrekpunt is genomen.  
Er is een correlatiematrix opgesteld om te bepalen welke verbanden in het model verwacht mogen 
worden. Uitvoering en resultaten van de statistische analyses worden beschreven en de validiteit van 
het verkregen model wordt getoetst.  
Aan de hand van de resultaten kan in deze paragraaf de eerste onderzoeksvraag worden beantwoord, 
namelijk welke schoolverbeteringsactiviteiten gepaard gaan met een hoger niveau van 
daltononderwijs. 
In paragraaf 6.4 is het resultaat beschreven van het onderzoek naar de vraag in hoeverre 
daltononderwijs samenhangt met de door de onderwijsinspectie aangetroffen kwaliteitskenmerken van 
het onderwijs en de onderwijsopbrengsten. 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. 
 
 
6.1 Ordening van ingekomen data  
 
De respons vanuit het empirisch onderzoek is door respondenten en onderzoeksmedewerkers 
aangeleverd via digitale lijsten met behulp van het computerprogramma FormDesk. De ingekomen 
onbewerkte data is vervolgens verzameld in excelbestanden.  
Tabel 24 toont een overzicht van de ingekomen gegevens. Hieruit wordt duidelijk dat de gegevens uit 
het empirisch onderzoek van één school via 7 FormDesk-formulieren zijn ingekomen en dat deze zijn 
verzameld in 3 excelbestanden: (1) Enquête daltonleerkracht (n=300), (2) Enquête daltoncoördinator 
(n=100) en (3) Enquête onderzoeksmw (n=300).  
Vervolgens is elke respons- of dataregel in deze excelbestanden voorzien van een uniek nummer dat 
is gekoppeld aan 1 school uit de responsgroep.  
Ter verificatie is via het commando ´sorteren´ in excel vastgesteld dat er in de bestanden 
´daltonleerkracht´ en ´onderzoeksmw´ per school drie dataregels (corresponderend met drie bouwen) 
en in het bestand ´daltoncoördinator´ 1 dataregel (schoolgegevens) beschikbaar waren.  
De gegevens uit deze bestanden zijn in SPSS samengevoegd tot een verzamelbestand voor 100 
scholen.  
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Tabel 24 
Overzicht ingekomen data en toegewezen excelbestanden 

 
nr omschrijving data in FormDesk formulier ingevuld door n 

exceldatabestand: enquête daltonleerkracht    

1 a. persoonlijke gegevens respondent leerkracht onderbouw 100 

 b. schaal `opvattingen en overtuigingen´   

 c. vragenlijst activiteiten daltononderwijs   

 d. mening over daltononderwijs   

2 a. persoonlijke gegevens respondent leerkracht middenbouw 100 

 b. schaal `opvattingen en overtuigingen´   

 c. vragenlijst activiteiten daltononderwijs   

 d. mening over daltononderwijs   

3 a. persoonlijke gegevens respondent leerkracht bovenbouw 100 

 b. schaal `opvattingen en overtuigingen´   

 c. vragenlijst activiteiten daltononderwijs   

 d. mening over daltononderwijs   

exceldatabestand: enquête daltoncoördinator    

4 a. persoonlijke gegevens respondent daltoncoördinator of directeur 100 

 b. algemene gegevens van de school   

 c. schalen schoolverbetering   

 d. mening over daltononderwijs   

exceldatabestand: enquête onderzoeksmw    

5 a. observatie onderbouw daltononderwijs onderzoeksmedew 100 

 b. interview leerkracht onderbouw   

6 a. observatie middenbouw daltononderwijs onderzoeksmedew 100 

 b. interview leerkracht middenbouw   

7 a. observatie bovenbouw daltononderwijs onderzoeksmedew 100 

 b. interview leerkracht bovenbouw   

 
 
 
6.2 Validiteit van het onderzoeksinstrument 
 
6.2.1 Instrumentconstructie 
 
a. Instrument voor schoolverbetering 
 
Van het instrument ´schoolverbetering´ is de Cronbach´s alpha bepaald van vrijwel alle betrokken 
schalen. Eén schaal is verwijderd en bij enkele schalen zijn wijzigingen aangebracht. 
 
- Van de schaal waarmee is bepaald hoeveel tijd de school uittrekt voor het proces van 
schoolverbetering, is de betrouwbaarheid niet getoetst, omdat de betreffende items feitelijk 
verschillende aspecten meten en daarom geen samenhangend geheel vormen (zie Tabel 25). Zij 
richten zich op het classificeren van inhoudelijk zeer verschillende aspecten van tijdsinvestering.  
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Tabel 25 
Fragment vragenlijst: items tijdsinvestering 

 

De hoeveelheid tijd die de school uittrekt voor het proces van schoolverbetering 

a. Hoeveel jaar (gerekend vanaf het jaar van aanmelding als NDV-lid)  verwacht uw school nodig te 
hebben / had de school nodig om de licentie ´Daltonschool´ te verkrijgen?         

kruis aan of omcirkel: 
 0 = minder dan 1 jaar,                1 = 1 jaar,              2 = 2 jaar,  
3 = 3 jaar,                                    4 = 4 jaar,              5 = 5 jaar of meer 

0 1 2 3 4 5 

b. Hoe vaak overlegt u met het schoolteam over de daltonontwikkeling? 

kruis aan of omcirkel:  
0 = 0 tot 2x per schooljaar,          1 = 3 tot 10x per schooljaar,  
2 = maandelijks,                          3 = gem. 2x per maand,  
4 = vrijwel wekelijks,                    5 = gem. meerdere keren per week 

0 1 2 3 4 5 

c. Hoeveel tijd is vrijgeroosterd voor het uitvoeren van coördinatietaken in het kader van 
daltonontwikkeling? (Indien dit meer personen betreft, neemt u het totaal.) 

kruis aan of omcirkel:  
0 = geen,                                     1 = 2 tot 10 dagdelen per schooljaar,  
2 = maandelijks 1 dagdeel,         3 = gem. 2 dagdelen per maand,  
4 = vrijwel 1 dagdeel per week,   5 = 1 dag per week of meer 

0 1 2 3 4 5 

 
 
- Van de schaal betreffende de mate waarin één of meer niveaus betrokken zijn bij de ontwikkeling als 
daltonschool, bleek de gehanteerde antwoordstructuur dusdanig complex, dat een 
betrouwbaarheidstoets niet uitgevoerd kon worden. Om de mate te bepalen waarin één of meer 
niveaus betrokken zijn bij de daltonontwikkeling in de school, is op het niveau van schoolbestuur, 
directie, leerlingen, ouders, bestuur Nederlandse Dalton Vereniging en daltonstagiaires een reactie 
gevraagd op de volgende vragen: 
a. Op welk niveau is men op de hoogte van de daltonontwikkeling van de school? 
b. Op welk niveau heeft men een inbreng als het gaat om besluitvorming over daltonontwikkeling op 
uw school? 
c. Op welk niveau heeft men een inbreng in de uitvoering van daltonontwikkeling op uw school? 
d. Op welk niveau controleert en/of evalueert men de daltonontwikkeling op uw school? 
 
Na herverdeling van deze items over 6 nieuwe schalen, kon voor elke nieuwe schaal de Cronbach´s 
alpha worden bepaald. Voor de constructie van de nieuwe schalen (nrs. B13a t/m B13f in het 
instrument, zie ook Tabel 27b) zijn per niveau de vier vragen als items opgenomen.  
Een voorbeeld hiervan is schaal B13b, weergegeven in Tabel 26.  

 
Tabel 26 
Fragment vragenlijst: schaal B13b 

 
Directiebetrokkenheid - Mate waarin de directie betrokken is bij het schoolverbeteringsproces 

1. Is de directie op de hoogte van de daltonontwikkeling van de school? 
2. Heeft de directie een inbreng als het gaat om besluitvorming over daltonontwikkeling op uw school? 
3. Heeft de directie een inbreng in de uitvoering van daltonontwikkeling op uw school? 
4. Controleert en/of evalueert de directie de daltonontwikkeling op uw school? 

 
 

- Met de antwoordopties van schaal B17 kon tegelijk scholingsactiviteit door leerkrachten én directies 
worden aangegeven. Dit leidde tot onduidelijke scores en bleek het noodzakelijk om deze schaal op te 
splitsen in twee nieuwe schalen B17a en B17b. Hierdoor kon de mate van deelname aan activiteiten 
op het gebied van daltonprofessionalisering door leerkrachten apart gescoord worden naast de mate 
van deelname aan activiteiten op het gebied van daltonprofessionalisering door directies. 
 
Vervolgens is voor de meeste schalen, soms na verminderen van het aantal items, de Cronbach´s 
alpha vastgesteld. Dit is in paragraaf 6.2.2 toegelicht.  
 
b. Instrument voor daltononderwijs 
 
In het instrument ´daltononderwijs´ zijn de items ondergebracht bij vier typen onderwijsactiviteiten: 
instructie, takenwerk, groepsactiviteiten en evaluatie. De scores op de items zijn per activiteit 
samengenomen, om na te gaan of hiermee eventueel schalen geconstrueerd konden worden. 
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Ter voorbereiding zijn de scores op een aantal items omgezet of gedichotomiseerd. 
 
De volgende items zijn omgezet: 
C13 Ik laat leerlingen zelf bepalen of zij wel of niet keuzetaken maken. 
C14  Leerlingen mogen pas keuzetaken maken als hun andere taken af zijn. 
C18  Alle leerlingen maken keuzewerk op een daarvoor aangewezen moment in de week. 
C19  Per taakperiode geef ik enkele keuzetaken aan waaruit leerlingen mogen kiezen. 
C22  Leerlingen mogen alleen kiezen uit keuzewerk dat door de school wordt aangeboden. 
D3  De leerkracht geeft een klassikale instructie aan alle leerlingen. 
D14  Alle leerlingen hebben dezelfde taken. 
D17 De leerkracht gaat in op hulpvragen van leerlingen. 

 
In alle gevallen kan gescoord worden met 0 (nee) of 1 (ja). Bovenstaande items beschrijven echter 
activiteiten, die juist onwenselijk zijn in het daltononderwijs. Door omzetting van scores 0 naar 1 en 1 
naar 0 zijn de gewenste scores correct gewaardeerd, waardoor zij positief konden bijdragen aan de 
mate van dalton. 
 
Dichotomiseren was noodzakelijk voor een aantal itemscores met antwoordopties 0 (nee), 1 (ja, 
bepaalde leerlngen), of 2 (ja, alle leerlingen). Deze opties zijn toegepast in de verwachting daarmee 
zicht te krijgen in welke mate een leerkracht differentieert bij de vermelde activiteit. 
De drie scorewaarden zijn teruggebracht naar twee scorewaarden, door uit te gaan van 0 (geen tot 
enkele leerlingen) en 1 (alle leerlingen). 
 
Uiteindelijk is de Cronbach´s alpha berekend voor de volgende groepen items: 
- enquête daltonleerkracht (n=300) - takenwerk   - 23 items 
     - groepsactiviteiten  - 16 items 
- observaties (n=300)   - instructie   -   9 items 
     - takenwerk   - 13 items 
     - groepsactiviteiten  -   7 items 
- interviews (n=300)   - instructie   -   2 items 
     - takenwerk   - 19 items 
     - groepsactiviteiten  -   7 items 
     - evaluatie-activiteiten  - 12 items 
 
Voor enkele groepen items is, soms na verminderen van het aantal items, de Cronbach´salpha 
vastgesteld. Uit de overige groepen bleek het niet mogelijk om een betrouwbare schaal te 
construeren. Door items van de vier typen activiteiten op inhoudelijke grond te groeperen, toe te 
voegen of te verwijderen, konden tenslotte met behulp van de Cronbach´s alpha 4 betrouwbare 
schalen worden geconstrueerd, namelijk: 
a. De mate waarin leerkrachten zelf aangeven dat hun groepsactiviteiten daltonkenmerken bevatten. 
b. De mate waarin leerlingen bij instructieactiviteiten eigen verantwoordelijkheden krijgen en met 
elkaar kunnen werken. 
c. De mate waarin leerlingen bij takenwerk een eigen takenblad gebruiken en zelf werk nakijken. 
d. De mate waarin leerlingen bij groepsactiviteiten een eigen inbreng hebben en met elkaar kunnen 
werken. 
Omdat  de schalen a en d elkaar inhoudelijk niet uitsluiten, is besloten schaal a alsnog uit het 
instrument te verwijderen. Beide schalen meten de mate waarin daltonkenmerken zich voordoen bij 
groepsgerichte activiteiten. Schaal a is tot stand gekomen op basis van gegevens uit een 
zelfevaluatieinstrument. Het psychometrisch rapport van deze schaal geeft aan dat voor deze schaal 
15 items nodig zijn om voldoende homogeniteit te verkrijgen, waardoor de inhoudelijke kwaliteit van 
de schaal op zijn minst twijfelachtig genoemd mag worden. Met de schaal d zijn data verzameld door 
middel van observatie, waardoor deze minder onderhevig zijn aan sociaalwenselijke 
antwoordtendenties.  
Op grond van deze afwegingen  - en omdat de schalen 2 en 3 eveneens vanuit observatie zijn 
verkregen - is er voor gekozen om de zelfevaluatieschaal niet verder te betrekken bij de statistische 
analyses.  
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6.2.2 Psychometrische kwaliteit van de schalen in het onderzoeksinstrument 
 
In deze paragraaf wordt de psychometrische kwaliteit beschreven van de schalen in het 
onderzoeksinstrument. 
Tabellen 27a en 27b geven een overzicht van de schalen voor schoolverbetering, die na aanpassing 
en toetsing naar voren zijn gekomen. Met behulp van de Cronbach´s alpha zijn 18 betrouwbare 
schalen vastgesteld voor aspecten van schoolverbetering.  
 
 
Tabel 27a 
Schalen op het gebied van schoolverbetering 

 

Schalen op het gebied van schoolverbetering  
volgens oorspronkelijke nummering 

Cronbach´s 
alpha 

schaalnummering 
psych. rapport 

Uitgangspunt 1. De school als uitgangspunt nemen voor de verandering  

Schaal B1: De mate waarin met schoolverbetering wordt 
aangesloten op de actuele situatie van de school 

.75 schaal 1 

Uitgangspunt 2. Systematische benadering van verandering als langdurig proces gericht op incorporatie 

Schaal B2: De mate waarin het proces van schoolverbetering op 
cyclische wijze verloopt 

.73 schaal 2 

Schaal B3: De hoeveelheid tijd die de school uittrekt voor het 
schoolverbeteringsproces gericht op dalton. niet toetsbaar  

Schaal B4: De mate waarin resultaten van het 
schoolverbeteringsproces zijn ingevoerd in de dagelijkse gang 
van zaken in de school. 

.52  onvoldoende α  

Uitgangspunt 3. Gerichtheid op interne condities: processen van onderwijzen en leren  

Schaal B5: De mate waarin schoolverbetering is gericht op het 
verwerven en/of vergroten van vaardigheden bij leerkrachten die 
het leren van kinderen bevorderen 

.72 schaal 3 

Schaal B6: De mate waarin professionalisering van leerkrachten 
in het schoolbeleid is opgenomen 

.77 schaal 4 

Uitgangspunt 4. Gerichtheid op schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die het proces van 
onderwijzen en leren ondersteunen 

Schaal B7: De mate waarin activiteiten van de schoolleiding de 
processen van onderwijzen en leren ondersteunen 

.82 schaal 5 

Schaal B8: De mate waarin kenmerken van de schoolcultuur de 
processen van onderwijzen en leren ondersteunen 

.84 schaal 6 

Schaal B9: De mate waarin kenmerken van organisatie en 
beheer de ontwikkeling van daltononderwijs ondersteunen 

.72 schaal 7 

Schaal B10: De mate waarin sprake is van integrale 
leerlingzorg 

.72 schaal 8 

Schaal B11: De mate waarin wordt voldaan aan voorwaarden 
voor het implementeren van vernieuwingen 

.73 schaal 9 

Schaal B1LKR: De mate waarin opvattingen en overtuigingen 
van leerkrachten het onderwijzen en leren ondersteunen 

.73 schaal 10 

 
 

Er zijn 8 voorlopige schalen uit het instrument voor schoolverbetering verwijderd: 5 schalen wegens 
onvoldoende betrouwbaarheid, 2 schalen wegens een te laag itemaantal en 1 schaal vanwege niet-
toetsbaarheid. De verwijderde schalen komen inhoudelijk overeen met de volgende uitgangspunten uit 
het theretisch kader: 
- uitgangspunt 2, systematische benadering van verandering als langdurig proces gericht op 
incorporatie: schalen B3 tijdsinvestering en B4 effectzichtbaarheid; 
- uitgangspunt 7, geïntegreerde implementatiestrategieën hanteren: schalen B14 top-down/bottom-up 
en B15 structurele feedback; 
- uitgangspunt 8, aanwezigheid van één of andere vorm van externe ondersteuning: schalen B17a 
professionalisering leerkrachten, B17b professionalisering directie en B18 netwerkdeelname; 
- uitgangspunt 9, gebaseerd op onderzoek, waarbij wetenschappelijke kennis wordt geïntegreerd: 
schaal B19 onderzoekgebaseerdheid. 
Als gevolg van het onttrekken van deze schalen uit het instrument, worden de uitgangspunten 7 en 9 
niet in het model opgenomen. Deze uitkomst sluit aan op de conclusies uit het literatuuronderzoek, 
waarbij geen evidentie voor genoemde uitgangspunten is aangetroffen.  
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Tabel 27b 
Schalen op het gebied van schoolverbetering (vervolg) 

 
Schalen op het gebied van schoolverbetering  
volgens oorspronkelijke nummering 

Cronbach´s 
alpha 

schaalnummering 
psych. rapport 

Uitgangspunt 5. Onderwijskundige doelen stellen op school-, leerkracht- en leerlingniveau 

Schaal B12: De mate waarin de school in het kader van 
schoolverbetering doelen heeft gesteld op school-, leerkracht- 
en leerling-niveau 

.73 schaal 11 

Uitgangspunt 6. Hanteren van een multi-niveaubenadering  

Schaal B13a: De mate waarin het schoolbestuur betrokken is bij 
het schoolverbeteringsproces 

.77 schaal 12 

Schaal B13b: De mate waarin de directie betrokken is bij het 
schoolverbeteringsproces 

.71 schaal 13 

Schaal B13c: De mate waarin de leerlingen betrokken zijn bij het 
schoolverbeteringsproces 

.80 schaal 14 

Schaal B13d: De mate waarin de ouders betrokken zijn bij het 
schoolverbeteringsproces 

.78 schaal 15 

Schaal B13e: De mate waarin het NDV-bestuur betrokken is bij 
het schoolverbeteringsproces 

.81 schaal 16 

Schaal B13f: De mate waarin daltonstagiaires van de pabo 
betrokken zijn bij het schoolverbeteringsproces 

.82 schaal 17 

Uitgangspunt 7. Hanteren van geïntegreerde implementatiestrategieën  

Schaal B14: De mate waarin sprake is van topdown- en bottom-
up strategieën  

.73  bij 2 items  

Schaal B15: De mate waarin gebruik wordt gemaakt van data 
om het ontwikkelingsproces te monitoren en evalueren. 

.52  onvoldoende α  

Uitgangspunt 8. Eén of andere vorm van (externe) ondersteuning is aanwezig  

Schaal B16: De mate van deskundige en schoolspecifieke, 
externe begeleiding voor de schoolleiding en de leerkrachten. 

.88 schaal 18 

Schaal B17a: De mate van deelname aan activiteiten op het 
gebied van daltonprofessionalisering door leerkrachten. 

.55  onvoldoende α  

Schaal B17b: De mate van deelname aan activiteiten op het 
gebied van daltonprofessionalisering door de directie 

.66  onvoldoende α  

Schaal B18: De mate van deelname aan netwerkbijeenkomsten 
in het kader van daltononderwijs. 

.47  onvoldoende α  

Uitgangspunt 9. Gebaseerd op onderzoek, waarbij kennis uit verschillende wetenschapsgebieden wordt 
geïntegreerd 

Schaal B19: De mate waarin maakt de school gebruik maakt 
van resultaten uit (wetenschappelijk) onderzoek 

.82  bij 2 items  

 
 
 
Tabel 28 
Schalen op het gebied van daltononderwijs 

 

Schalen op het gebied van daltononderwijs 
Cronbach´s 

alpha 
schaalnummering 

psych. rapport 

zelfevaluatie 

Schaal 1: De mate waarin leerkrachten zelf aangeven dat hun 
groepsactiviteiten daltonkenmerken bevatten  

.79     - verwijderd wegens 
responsbias en overlap met schaal 4 

observatie  

Schaal 2: De mate waarin leerlingen bij instructieactiviteiten 
eigen verantwoordelijkheden krijgen en met elkaar kunnen 
werken 

.74 schaal 19 

Schaal 3: De mate waarin leerlingen bij takenwerk een eigen 
takenblad gebruiken en zelf werk nakijken 

.71 schaal 20 

Schaal 4: De mate waarin leerlingen bij groepsactiviteiten een 
eigen inbreng hebben en met elkaar kunnen werken 

.72 schaal 21 
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Tabel 28 geeft een overzicht van de schalen voor daltononderwijs. Om daltononderwijs te meten zijn 3 
betrouwbare schalen vastgesteld. Er is 1 schaal uit dit instrument gehaald, vanwege inhoudelijke 
overeenkomst met één van de andere drie schalen. 
 
 
a. Schalen op het gebied van schoolverbetering 
 
Schaal 1: De mate waarin met schoolverbetering wordt aangesloten op de actuele situatie van de 
school 
Deze schaal is opgebouwd uit 8 items en heeft een betrouwbaarheidscoëfficiënt van α = .75. Met 
itemrestcorrelaties (Rir) van .30 en hoger dragen de items voldoende bij aan de mate waarin met 
schoolverbetering wordt aangesloten op de actuele situatie van de school.  
Het ´houden van (individuele) gesprekken met leerkrachten waarin behoefte aan verandering duidelijk 
wordt´, draagt het meest bij aan deze schaal (Rir = .57) en kan daarom worden opgevat als belangrijk 
element van dit uitgangspunt. Met een scoregemiddelde van 1.75 sluiten daltonscholen met hun 
schoolverbetering beperkt aan op dit aspect.  
Visieontwikkeling binnen het team draagt als element veel minder bij aan deze schaal (Rir = .43), maar 
daltonscholen geven aan dat hun schoolverbetering hier ruim voldoende op aansluit. 
Het schaalgemiddelde bedraagt 1.62 (range tussen 0 tot 3). Dit wijst erop dat daltonscholen - 
gemiddeld voor alle respondenten - met hun activiteiten voor schoolverbetering in krap voldoende 
mate aansluiten op de actuele situatie van de school. 
Daltonscholen zullen adequater aansluiten op hun actuele situatie, indien zij meer activiteit vertonen 
op het gebied van (individuele) gesprekken met leerkrachten, inspelen op veranderingen in de 
leerlingpopulatie en beter rekening houden met leeropbrengsten. 
 
Schaal 2: De mate waarin het proces van schoolverbetering op cyclische wijze verloopt 
De mate waarin het proces van schoolverbetering op cyclische wijze verloopt, wordt in deze schaal 
bepaald door het vastleggen van besluiten, het bespreken van toepassingsmogelijkheden en het 
evalueren van de voortgang van de daltonontwikkeling (α = .73). 
Alle 3 items dragen voldoende bij aan deze schaal; het sterkst door het vastleggen van besluiten (Rir = 
.74); het minst sterk door het evalueren van de voortgang (Rir = .43). Met gemiddelde itemscores van 
ruim .90 en een schaalgemiddelde van .95 (range tussen 0 en 1) wordt duidelijk dat door nagenoeg 
alle respondenten op deze items met “ja” is geantwoord.  
De uitkomsten van deze schaal laten zien dat in daltonscholen het proces van schoolverbetering in 
hoge mate op cyclische wijze verloopt. 
 
Schaal 3: De mate waarin schoolverbetering is gericht op het verwerven en/of vergroten van 
vaardigheden bij leerkrachten die het leren van kinderen bevorderen 
Het verwerven en/of vergroten van leerkrachtvaardigheden in relatie tot de schoolverbetering van een 
school, wordt vooral bepaald door 7 (van de 8)  items, waarbij het ´differentiëren in het onderwijs´ het 
minst (.34) en het ´realiseren van een leeromgeving waarin leerlingen zelf problemen leren oplossen´ 
het meest (.54) bijdraagt aan deze schaal, met een betrouwbaarheid van α = .72.  
Het item ´Activeren van leerlingen bij de instructie van nieuwe leerstof´ vertoont een opvallend lage R ir  
(.29), wat er mogelijk op wijst dat deze vaardigheid als zodanig wel belangrijk is, maar dat de andere 
in deze schaal genoemde vaardigheden er meer toe doen. Wat opvalt is dat dit item wel het hoogste 
itemgemiddelde heeft en dat dus veel daltonscholen waarde hechten aan verbetering op dit punt, of 
zelfs expliciet aandacht besteden aan deze vaardigheid. 
Het schaalgemiddelde (1.75, range tussen 0 en 2) geeft aan dat schoolverbetering op daltonscholen 
in ruim voldoende mate gericht is op het verwerven en/of vergroten van leerkrachtvaardigheden die 
het leren van kinderen bevorderen. 
 
Schaal 4: De mate waarin professionalisering van leerkrachten in het schoolbeleid is opgenomen 
De Cronbach´s alpha van deze schaal is .77 over 5 items. Voor het verhogen van de mate waarin 
professionalisering van leerkrachten tot het schoolbeleid behoort, is het vooral van belang dat 
daltonscholen een professionaliseringsplan hanteren, waarin bovendien wordt benoemd welk doel met 
deze professionalisering wordt beoogd. Beide elementen dragen namelijk het meest bij aan deze 
schaal met ieder een Rir van .78. De overige items leveren een ruim voldoende bijdrage. 
Met een schaalgemiddelde van 2.26 (range tussen 0 en 3) wordt duidelijk dat daltonscholen tenminste 
eens per 2 jaar gestalte geven aan activiteiten die behoren tot het professionaliseringsbeleid voor 
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leerkrachten. Functioneringsgesprekken vinden gemiddeld vaker plaats; nagaan of gestelde doelen 
zijn gehaald komt eens per 3 tot 4 jaar voor. 
 
Schaal 5: De mate waarin activiteiten van de schoolleiding de processen van onderwijzen en leren 
ondersteunen 
Deze schaal is opgebouwd uit 7 items, waarbij α = .82. Een belangrijk element van deze schaal is ´de 
schoolleiding helpt leerkrachten te reflecteren op ervaringen die zij in hun werk opdoen´(Rir = .75). 
Opvallend is dat juist deze activiteit ten opzichte van de overige items het laagst scoort, namelijk 1.93. 
´De schoolleiding delegeert taken op het gebied van daltonontwikkeling aan anderen´ laat een hoog 
itemgemiddelde zien (2.20), maar biedt met een itemrestcorrelatie van .17 nauwelijks ondersteuning 
aan deze schaal. De overige items dragen ruim voldoende bij aan de schaal. 
Met een schaalgemiddelde van 2.13 (variërend van 0 tot 3) wordt zichtbaar dat de schoolleiding op 
daltonscholen in hoge mate actief is om de processen van onderwijzen en leren te ondersteunen. 
Duidelijk is geworden dat schoolleiders vaker leerkrachten zouden kunnen helpen om te reflecteren op 
ervaringen die zij in hun werk opdoen.    
 
Schaal 6: De mate waarin kenmerken van de schoolcultuur de processen van onderwijzen en leren 
ondersteunen 
De 8 uitspraken die in deze schaal als item zijn opgenomen, benoemen aspecten van de 
schoolcultuur. Hun bijdrage aan de schaal is ruim voldoende. De betrouwbaarheid is goed met een α 
= .84. Daltonscholen scoren zodanig op deze schaal, dat zij gemiddeld uitkomen op 2.54 (range: 0-3), 
wat betekent dat elk item grotendeels van toepassing is op de schoolcultuur in daltonscholen. 
De uitspraak “als collega´s problemen hebben met het invoeren van veranderingen in de klas lossen 
we die samen op” is eveneens grotendeels van toepassing, maar heeft wel het laagste gemiddelde 
(2.32), terwijl het als meest invloedrijke item (Rir = .69) naar voren komt.  
Samenvattend betekent het dat de in deze schaal genoemde kenmerken van schoolcultuur de 
processen van onderwijzen en leren grotendeels ondersteunen, maar dat daltonscholen dit 
uitgangspunt kunnen verbeteren door te stimuleren dat leerkrachten elkaar vaker helpen met het 
invoeren van veranderingen in de klas. 
 
Schaal 7: De mate waarin kenmerken van organisatie en beheer de ontwikkeling van daltononderwijs 
ondersteunen 
Deze schaal (α = .72) omvat vooral activiteiten die door de schoolleiding en/of het schoolbestuur 
worden uitgevoerd om daltonontwikkeling te faciliteren. De 5 items in de schaal dragen allen in 
voldoende mate hieraan bij (.44 - .59), waarbij het bieden van voldoende (financiële) middelen als één 
van de sterkere elementen wordt genoemd, maar in daltonscholen nog te bescheiden wordt 
toegepast. De mogelijkheid bieden om te kunnen deelnemen aan externe daltonbijeenkomsten 
(netwerk, overleg), draagt eveneens veel bij aan deze schaal en wordt in de praktijk ook vaak 
toegepast. 
Over het geheel genomen wordt de ontwikkeling van daltononderwijs grotendeels ondersteund door 
kenmerken van organisatie en beheer. 
 
Schaal 8: De mate waarin sprake is van integrale leerlingzorg 
Met een schaalgemiddelde van 2.51 tussen 0 en 3 is in daltonscholen in aanzienlijke mate sprake van 
integrale leerlingzorg. Hoewel met 10 items voor de betrouwbaarheid van deze schaal een 
Cronbach´s alpha van .72 wordt gehaald, dragen twee ervan beduidend minder bij. Weliswaar scoren 
daltonscholen een itemgemiddelde van 2.88 (“ vrijwel geheel van toepassing”) op het bijhouden van 
de leer- en gedragsontwikkeling van leerlingen, maar de itemrestcorrelatie is een bescheiden .19. Het 
geven van individuele hulp aan leerlingen buiten de klas heeft eveneens een lage Rir  en wordt met 
een gemiddelde van 1.32 door daltonscholen maar enigszins toegepast.  
De overige items leveren voldoende tot ruim voldoende bijdrage aan deze schaal. Het afstemmen van 
het leerstofaanbod op individuele leerlingprestaties draagt het meest bij, maar zou ten opzichte van de 
overige items door daltonscholen nog vaker toegepast kunnen worden. Gunstige waarden voor zowel 
itemrestcorrelatie als itemgemiddelde zijn te zien bij het bieden van doelgerichte hulp naar aanleiding 
van toetsresultaten, het op schoolniveau bespreken van leerlingen en het betrekken van ouders bij 
noodzakelijke leerlingbegeleiding. Dat houdt in dat deze activiteiten belangrijk zijn bij integrale 
leerlingzorg en bovendien door veel daltonscholen worden uitgevoerd. 
 
Schaal 9: De mate waarin wordt voldaan aan voorwaarden voor het implementeren van 
vernieuwingen 
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Alle 7 items dragen voldoende tot goed bij aan deze schaal (α = .73; Rir  tussen .37 en .60), waarbij 
´beschikbaarheid van financiële middelen voor de aanschaf van onderwijsmaterialen´ en het 
´inwerken van nieuwe collega´s´ iets minder sterk bijdragen.  
Een belangrijke voorwaarde voor het implementeren van vernieuwingen is dat leerkrachten in de 
school ontwikkeltijd krijgen om hun onderwijs en klassenmanagement aan te passen aan het 
daltononderwijs. Op dit item wordt door daltonscholen echter betrekkelijk laag gescoord, met een 
gemiddelde van 1.67 tussen  ´enigszins´(1) en ´grotendeels´(2) ´van toepassing´. Hieruit is af te leiden 
dat daltonscholen beter zullen voldoen aan implementatievoorwaarden indien zij meer ontwikkeltijd 
beschikbaar zullen stellen. 
Met een schaalgemiddelde van 2.01 (range 0 tot 3) kan worden vastgesteld, dat in verreweg de 
meeste daltonscholen grotendeels wordt voldaan aan voorwaarden voor het implementeren van 
vernieuwingen.  
 
Schaal 10: De mate waarin opvattingen en overtuigingen van leerkrachten het onderwijzen en leren 
ondersteunen 
Leerkrachten in daltonscholen weten waar het bij daltononderwijs om gaat; kennen de stand van 
zaken rondom de daltonontwikkeling van de school; en passen de uitgangspunten van 
daltononderwijs toe in hun onderwijs. Dit blijkt uit scoregemiddelden van respectievelijk 2.52, 2.46 en 
2.43 tussen 0 en 3. Met deze opvattingen en overtuigingen wordt het leren en onderwijzen in hoge 
mate ondersteund. De genoemde drie elementen, geoperationaliseerd in 3 items, dragen met een 
itemrestcorrelatie van .54 tot .56 goed bij aan de schaal.  
De schaal is voldoende betrouwbaar met een Cronbach´s alpha van .73. 
 
Schaal 11: De mate waarin de school in het kader van schoolverbetering doelen heeft gesteld op 
school-, leerkracht- en leerlingniveau 
De activiteiten in daltonscholen, gericht op het stellen en vastleggen van doelen, betreffen hier drie 
niveaus: de school, leerkrachten en leerlingen. De scores op de 10 items van deze schaal laten zien 
dat daltonscholen met name doelen stellen en vastleggen om de schoolorganisatie te verbeteren, met 
doelen op daltongebied in het bijzonder. Doelen gericht op het verhogen van leerlingvermogens 
worden in beperkte mate gesteld en in nog mindere mate vastgelegd. De schaal heeft een 
betrouwbaarheid van .73. 
Ten aanzien van leerkrachtvaardigheden stellen daltonscholen overwegend geen of nauwelijks doelen 
die gericht zijn op het samenwerken door leerkrachten, of het uitbreiden van vaardigheden bij 
leerkrachten. Eventueel wel gestelde doelen worden slechts door enkele daltonscholen vastgelegd.  
Hoewel alle items van deze schaal voldoende tot ruim voldoende bijdragen (Rir  tussen .31 en .59), is 
het vooral van belang dat scholen leerkrachtgerichte en leerlinggerichte doelen schriftelijk vastleggen. 
Het uitbreiden van vaardigheden bij en het samenwerken door leerkrachten dragen als 
aandachtspunten het minst bij aan het verbeteren van de mate waarin scholen doelen stellen. 
De onderzochte daltonscholen scoren gezamenlijk een gemiddelde van 0.62 (range 0-1) op deze 
schaal. Dat betekent dat op veel daltonscholen in nauwelijks voldoende mate doelen worden gesteld 
en vastgelegd in het kader van daltongerichte schoolverbetering. 
 
Schaal 12: De mate waarin het schoolbestuur betrokken is bij het schoolverbeteringsproces 
Bij schoolverbetering gericht op dalton is het van belang dat het bestuur van een daltonschool 
betrokkenheid toont door op de hoogte te zijn, door een inbreng te hebben bij de besluitvorming en 
uitvoering en door de ontwikkeling van het daltononderwijs te controleren en evalueren. Dit blijkt uit de 
itemrestcorrelaties van de in 4 items aangegeven activiteiten, die allen ruim voldoende bijdragen aan 
de schaal (.50 - .64). De belangrijkste activiteit waarmee het schoolbestuur kan bijdragen is het 
controleren en evalueren van de daltonontwikkeling. 
Daltonscholen geven aan dat deze activiteiten slechts in zeer geringe mate plaatsvinden 
(scoregemiddelde .77, range tussen 0 en 3). Dat het schoolbestuur op de hoogte is van het 
schoolverbeteringsproces, wordt in redelijk voldoende mate aangetroffen (gem. 1.77), maar vormt 
tegelijk het minst sterke element van deze schaal. Schaalbetrouwbaarheid: α = .77. 
 
Schaal 13: De mate waarin de directie betrokken is bij het schoolverbeteringsproces 
Ten aanzien van de betrokkenheid van de directie bij het schoolverbeteringsproces 
leveren ook hier alle vier items een ruim voldoende bijdrage: geïnformeerd zijn, een inbreng hebben 
bij besluitvorming en uitvoering en controle en evaluatie. Betrokkenheid van de directie speelt vooral 
een rol indien de directie een inbreng heeft in de uitvoering van daltonontwikkeling.  
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Het schaalgemiddelde (2.74; range 0 - 3) wijst erop dat op veel daltonscholen de directie in grote mate 
betrokken is bij het schoolverbeteringsproces. Schaalbetrouwbaarheid: α = .71. 
 
Schaal 14: De mate waarin de leerlingen betrokken zijn bij het schoolverbeteringsproces 
Het psychometrisch rapport van deze schaal (α = .80) laat zien dat het van belang is om leerlingen te 
betrekken bij de ontwikkeling van daltononderwijs in een school. Alle activiteiten - van geïnformeerd 
zijn, een inbreng hebben bij besluitvorming en uitvoering, tot het controleren en evalueren - leveren 
een ruim voldoende tot goede bijdrage aan deze leerlingbetrokkenheid. De sterkste bijdrage ontstaat 
door leerlingen een inbreng te geven in de uitvoering van het schoolverbeteringsproces. Dit gebeurt in 
daltonscholen in redelijk voldoende mate (gem.score: 1.52; range 0 - 3). Ook zijn leerlingen in 
voldoende mate op de hoogte van het daltonontwikkelingsproces van de school. 
Betrokkenheid van leerlingen bij besluitvorming en controle en evaluatie vormen eveneens belangrijke 
activiteiten, maar worden door daltonscholen slechts in geringe mate in praktijk gebracht. 
Over het geheel genomen worden leerlingen in daltonscholen in onvoldoende mate betrokken bij 
daltonontwikkeling (schaalgemiddelde: 1.43). 
 
Schaal 15: De mate waarin de ouders betrokken zijn bij het schoolverbeteringsproces 

Aan betrokkenheid van ouders bij het schoolverbeteringsproces kan het meest worden bijgedragen 
door hen een inbreng te geven in de uitvoering en besluitvorming. Dat ouders op de hoogte zijn van 
deze ontwikkeling telt voldoende mee, maar is niet zo van belang (Rir = .39). Op daltonscholen zijn 
ouders in voldoende mate geïnformeerd over de ontwikkeling van het daltononderwijs, maar worden 
daarentegen in geringe mate betrokken bij besluitvorming, uitvoering en controle- of 
evaluatieactiviteiten. Schaalbetrouwbaarheid: α = .78. 
 
Schaal 16: De mate waarin het NDV-bestuur betrokken is bij het schoolverbeteringsproces 
De bijdrage van de afzonderlijke items aan deze schaal is ruim voldoende tot goed (Rir .49 - .74). Het 
item dat het sterkst meeweegt, is dat het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging een inbreng 
heeft bij de besluitvorming over schoolverbetering in de school. 
Niettemin wordt door daltonscholen aangegeven dat het NDV-bestuur in zeer geringe mate betrokken 
is bij het daltonontwikkelingsproces (gemiddelde score: .75; range 0 - 3).  
De Cronbach´s alpha van deze schaal is .81. 
 
De mate van betrokkenheid van het NDV-bestuur door controle en evaluatie, dat in de vorm van 
structurele visitatie als expliciet evaluatie-instrument door de daltonvereniging wordt gehanteerd, 
wordt door de daltonscholen in de onderzoeksgroep als gering ervaren. Het scoregemiddelde op dit 
item is 1.03, range tussen 0 en 3. Dit is opmerkelijk te noemen, omdat genoemde visitatie een 
allesbepalende rol speelt bij de toekenning en verlenging van de licentie als daltonschool.  
Na een oprichtingsperiode van 3 tot 4 jaar (langer is ongebruikelijk) wordt een school gevisiteerd. 
Structureel volgt na 5 jaar een volgende visitatie. Men zou verwachten, dat deze controlerende rol van 
de NDV ook invloed zou hebben op de periode tussen twee visitaties in en dat daltonscholen deze 
invloed in aanzienlijke mate zouden ervaren. 
Naar aanleiding van deze niet voor de hand liggende uitkomst is met behulp van Tabel 29 de 
ontwikkelingsfase van het daltonproces van een school vergeleken met de scoreverdeling op de vraag 
in welke mate het NDV-bestuur de daltonontwikkeling controleert en evalueert.  
 
Tabel 29 
Ontwikkelingsfase van daltonscholen en hun NDV-controlebeleving 

 
 Controleert en/of evalueert het NDV-bestuur het proces van daltonontwikkeling op uw school? 

ontwikkelingsfase: beleving van controle door NDV 

 niet 
in geringe 

mate 
in aanzienlijke 

mate 
in zeer 

grote mate 
totaal 

0 =  meer dan 4 jaar in oprichting 2 1 0 0 3 

1 =  1 tot 4 jaar in oprichting 7 4 2 0 13 

2 =  0 tot 2 jaar daltonschool 5 4 4 1 14 

3 =  3 tot 5 jaar daltonschool 12 9 4 3 28 

4 =  5 tot 14 jaar daltonschool 8 9 10 1 28 

5 = 15 jaar of langer daltonschool 2 5 5 2 14 

totaal 36 32 25 7 100 
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Nagegaan is of de daltonontwikkelingsfase van een school een rol speelt bij het aangeven van de 
mate waarin het NDV-bestuur haar controlerende rol vervult. 
Uit Tabel 29 blijkt dat bijna 70% van de respondenten ongeacht de ontwikkelingsfase “niet” of “in 
geringe mate” heeft gescoord. Zowel daltonscholen in oprichting als daltonscholen met tot 5 jaar 
ervaring vinden het meest dat controle en evaluatie door de NDV niet of in geringe mate gebeurt.  
Bij scholen die 5 tot 14 jaar daltononderwijs aanbieden, schuift de verdeling iets meer op. De meeste 
van deze scholen ervaren de controle vanuit de NDV als aanzienlijk.  
Voor oudere daltonscholen geldt dat de helft ervan deze vorm van betrokkenheid van het NDV-
bestuur opvat als aanzienlijk of in zeer grote mate. 
Uit deze analyse kan worden afgeleid dat de rol van het NDV-bestuur bij het controleren en evalueren 
van de daltonontwikkeling door daltonscholen niet wordt ervaren als impuls voor de langere termijn. 
Bij meer ervaren daltonscholen lijkt het besef toe te nemen dat deze rol wel degelijk van belang is. 
 
 
Schaal 17: De mate waarin daltonstagiaires van de pabo betrokken zijn bij het 
schoolverbeteringsproces 

De mate van betrokkenheid van daltonstudenten bij de ontwikkeling van daltononderwijs kan worden 
verhoogd door hen hiervan op de hoogte te houden, een inbreng te geven in de besluitvorming en 
uitvoering, en te betrekken bij de controle en evaluatie. Met name daltonstudenten een inbreng geven 
in de realisatie en uitvoering van daltononderwijs draagt goed bij aan deze schaal (Rir = .75).  
Daltonscholen houden daltonstudenten in voldoende mate op de hoogte, maar geven hen voorts maar 
zeer weinig gelegenheid om een inbreng te hebben in het schoolverbeteringsproces of betrokken te 
zijn bij evaluatie-aciviteiten. Het schaalgemiddelde is .88, met een range van 0 tot 3. Met een α = .82 
is de betrouwbaarheid van deze schaal goed te noemen. 
 
Schaal 18: De mate van deskundige en schoolspecifieke, externe begeleiding voor de schoolleiding 
en de leerkrachten 
Aan deze schaal wordt ruim voldoende (Rir = .48) tot goed (Rir = .73) bijgedragen, indien een school 
externe begeleiding inschakelt voor zowel directie en leerkrachten, als voor een eventueel aanwezige 
daltoncoördinator of daltonwerkgroep. Tevens telt mee dat deze begeleiding voldoende rekening 
houdt met de specifieke schoolsituatie en dat de betreffende begeleider voldoende deskundig is op 
daltongebied. Het meest van belang is dat de daltoncoördinator (of - werkgroep) en de directie de 
externe begeleiding als voldoende deskundig ervaren.  
Verreweg de meeste daltonscholen geven aan dat de leerkrachten extern zijn ondersteund in het 
kader van daltonontwikkeling (scoregem. .91, range 0-1), maar tegelijk vormt dit aspect het minst 
belangrijke element van de mate van externe begeleiding (Rir = .48).  
Vrijwel alle onderzochte daltonscholen hebben de externe begeleiding in voldoende mate als 
deskundig en schoolspecifiek ervaren. Het schaalgemiddelde is .80 bij een betrouwbaarheid van α = 
.88. 
 
b. Schalen op het gebied van daltononderwijs 
 
Schaal 19: De mate waarin leerlingen bij instructieactiviteiten eigen verantwoordelijkheden krijgen en 
met elkaar kunnen werken 
De mate waarin leerlingen bij instructieactiviteiten eigen verantwoordelijkheden krijgen en met elkaar 
kunnen werken, wordt bepaald aan de hand van 6 items, die op één na ruim voldoende bijdragen. De 
mogelijkheid voor leerlingen om zelf te bepalen of zij deelnemen aan de instructie, draagt nauwelijks 
bij aan deze schaal (Rir = .25). Overigens is dit element ook nauwelijks aangetroffen in de onderzochte 
daltonscholen (scoregemiddelde .27, range tussen 0 en 2). Een belangrijke bijdrage wordt geleverd 
als leerlingen elkaar nieuwe leerstof aanleren volgens aanwijzingen van de leerkracht (Rir =.60) . 
Weliswaar mogen hier vrijwel alle activiteiten van belang genoemd worden; ze worden echter weinig 
waargenomen in daltonscholen. Het schaalgemiddelde bedraagt .52. Daltonleerkrachten kunnen het 
daltongehalte van hun instructieactiviteiten verhogen door leerlingen meer gelegenheid te geven om 
elkaar te helpen, leerlingen te laten samenwerken bij het oefenen van nieuwe leerstof, leerlingen 
elkaar nieuwe leerstof te laten aanleren én leerlingen gelegenheid te geven om zelf te controleren of 
ze de instructie hebben begrepen. 
Met een Cronbach´s alpha van .74 is de betrouwbaarheid van deze schaal voldoende te noemen. 
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Schaal 20: De mate waarin leerlingen bij takenwerk een eigen takenblad gebruiken en zelf werk 
nakijken 
Het zelfstandig werken aan taken wordt opgevat als het meest kenmerkende aspect van 
daltononderwijs. In deze schaal (α = .71) komt dit tot uitdrukking in vier elementen: gebruik van een 
eigen takenblad, zelf nakijken van gemaakte taken, afgeronde taken aftekenen met dagkleuren en 
afgeronde taken aftekenen op een eigen takenblad. Deze activiteiten worden in ruime mate in 
daltonscholen aangetroffen (schaalgemiddelde .79, range tussen 0 en 1), maar dragen niet alle even 
sterk bij aan de schaal. Gebruik van dagkleuren scoort opvallend hoog (gemiddeld .91), maar heeft 
een tamelijk lage Rir van .26. De andere items hebben een itemrestcorrelatie van .42 tot .70. Het door 
leerlingen zelf nakijken van taken scoort met een gemiddelde van .65 het laagst op deze schaal. 
 
Schaal 21: De mate waarin leerlingen bij groepsactiviteiten een eigen inbreng hebben en met elkaar 
kunnen werken 
Groepsactiviteiten zijn onderwijsactiviteiten waarbij een hele groep of klas leerlingen actief is rondom 
één onderwerp of thema. In tegenstelling tot het takenwerk, waarbij leerlingen voornamelijk on-
afhankelijk van de leerkracht functioneren en interactie tot een minimum wordt beperkt; of 
instructieactiviteiten, waarbij leerlingen veelal áfhankelijk van de leerkracht functioneren en interactie 
tamelijk eenzijdig plaatsvindt, bieden groepsactiviteiten vaker mogelijkheden tot wederzijdse interactie 
tussen leerkracht en leerlingen. Binnen het daltononderwijs is deze interactie bedoeld om leerlingen te 
stimuleren een eigen inbreng te hebben; door vragen te stellen, ideeën te genereren, kritisch te zijn en 
zich daarmee bewust te worden van eigen mogelijkheden en kwaliteiten. 
De mate waarin leerlingen een eigen inbreng mogen hebben, wordt bepaald door hun inhoudelijke 
betrokkenheid bij de keuze en introductie van activiteiten; de mogelijkheid om hen te laten 
samenwerken (hierdoor kunnen meer leerlingen tegelijkertijd een bijdrage leveren); opdrachten op 
een eigen manier te laten uitvoeren; en resultaten op een eigen manier te laten presenteren. Deze 
elementen zijn uitgewerkt in 4 items die voldoende tot goed bijdragen. De schaal heeft een 
schaalbetrouwbaarheid van α = .72. 
Gemiddeld scoren daltonscholen .93 op deze schaal (range 0-3), wat impliceert dat zij over het geheel 
genomen hun leerlingen meer inbreng zouden kunnen geven bij groepsactiviteiten. De frequentietabel 
bij deze schaal (Tabel 30) laat zien, dat ongeveer de helft van de daltonscholen deze activiteiten wel 
en de andere helft deze activiteiten niet in praktijk brengt. 
 
 
Tabel 30 
Schaal 21. De mate waarin leerlingen bij groepsactiviteiten een eigen inbreng hebben en met elkaar kunnen werken (n = 300) 

 

item element/activiteit nee 
ja, 

bepaalde 
leerlingen 

ja, alle 
leerlingen 

totaal 
% 

d23 
Leerlingen hebben een eigen inbreng bij inleiding 
van de les. 

41 14 45 100 

d24 Leerlingen werken samen. 36 10 54 100 

d25 
Opdrachten mogen op eigen manier uitgevoerd 
worden. 

49 10 41 100 

d26 
Resultaten mogen op eigen manier 
gepresenteerd worden. 

65 10 25 100 

 
 
6.3 Exploratie van het verband tussen daltononderwijs en schoolverbetering 
 
In deze paragraaf staat de vraag centraal in hoeverre samenhang bestaat tussen schoolverbetering 
en daltononderwijs. Om dit verband te exploreren is uitgegaan van een model waarin deze twee 
theoretische constructen als latente variabelen van een school worden verondersteld. Verwacht wordt 
dat de gemeten variabelen bijdragen aan deze onderliggende factoren. De variabelen zijn gebaseerd 
op de schalen in het onderzoeksinstrument; 18 schalen voor schoolverbetering en 3 schalen voor 
daltononderwijs.  
 
De validiteit van dit model is in twee stappen getoetst. Allereerst is onderzocht welke factoren in het 
model verwacht mogen worden. Hiertoe is in paragraaf 4.2 op basis van literatuur nagegaan in 
hoeverre reeds evidentie is aangetoond voor deze factoren. 
Daarnaast is de correlatie bepaald tussen de schalen voor schoolverbetering en de schalen voor 
daltononderwijs. De schoolverbeteringsschalen die voldoende samenhang vertonen met 
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daltonschalen, ondersteunen de bijdrage van de variabelen in het model. De correlaties worden 
besproken in paragraaf 6.3.1 aan de hand van de correlatiematrix.   
 
 
6.3.1  Correlatiematrix van de schalen voor schoolverbetering en daltononderwijs 
 
In onderzoeksliteratuur is voldoende evidentie aangetroffen voor: 
- uitgangspunt 3: gerichtheid op interne condities; processen van onderwijzen en leren; 
- uitgangspunt 4: gerichtheid op schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die het proces van 
onderwijzen en leren ondersteunen; 
- uitgangspunt 8: aanwezigheid van één of andere vorm van externe ondersteuning. 
Voor de overige uitgangspunten in het theoretisch kader is op basis van het literatuuronderzoek geen 
of zeer beperkt evidentie gevonden. Op grond van deze uitkomst is het niet langer aannemelijk dat het 
theoretisch kader zal worden bevestigd in een model voor daltononderwijs en schoolverbetering. 
 
Teneinde te onderzoeken welke factoren en relaties in het veronderstelde model verwacht kunnen 
worden, is nagegaan wat de correlatie is tussen de gemeten variabelen op het gebied van 
schoolverbetering en de gemeten variabelen op het gebied van daltononderwijs. Daarbij blijken 11 van 
de 18 schalen voor schoolverbetering betekenisvol te correleren met de 3 daltononderwijs-schalen, 
met correlatiecoëfficiënten variërend tussen -.24 en -.11 en tussen .14 en  .26.  
7 schalen voor schoolverbetering correleren in onvoldoende mate met schalen voor daltononderwijs 
en zijn niet verder in de analyses meegenomen. Deze schalen komen inhoudelijk overeen met de 
volgende uitgangspunten: 
1, de school als uitgangspunt nemen voor verandering: schaal actuele situatie;  
3, gerichtheid op interne condities voor processen van onderwijzen en leren: schaal 
professionaliseringsbeleid; 
4, gerichtheid op schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die het proces van onderwijzen en 
leren ondersteunen: schalen organisatie, integrale leerlingzorg en implementatievoorwaarden; 
6, hanteren van een multi-niveaubenadering: schalen leerlingbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid. 
Omdat andere elementen van de uitgangspunten 3, 4 en 6 voldoende correleren met dalton, zullen 
deze uitgangspunten voorlopig behouden blijven.  
Uitgangspunt 1 wordt niet in het model opgenomen. Dit resultaat wordt ondersteund door de conclusie 
uit het literatuuronderzoek dat er voor het belang van dit uitgangspunt weinig evidentie naar voren is 
gekomen.  
 
De correlatiematrix in Tabel 31 biedt een overzicht van de correlerende 11 variabelen voor 
schoolverbetering, met daarachter in 3 kolommen de aangetroffen correlaties met de 3 
respectievelijke variabelen voor daltononderwijs. Correlaties met een coëfficiënt hoger dan |.10| zijn 
vetgedrukt vermeld. 
De correlatiematrix laat zien dat er sprake is van samenhang tussen schalen voor schoolverbetering 
en voor daltononderwijs, met een correlatie tussen |.10| en |.30|.  
5 schoolverbeteringsschalen (1, 3, 4, 9 en 10) hangen samen met 2 daltononderwijsschalen.  
De overige 6 schalen voor schoolverbetering correleren met 1 schaal voor daltononderwijs.  
De aangetroffen correlaties bevestigen de veronderstelling, dat, indien in een school in zekere mate 
activiteiten plaatsvinden op het gebied van schoolverbetering, dit samenhangt met een bepaalde mate 
van aanwezigheid van activiteiten op het gebied van daltononderwijs. De negatieve coëfficiënten 
vormen een aanwijzing dat daltononderwijs en schoolverbetering mogelijk omgekeerd met elkaar 
kunnen samenhangen.   
De aard en waarde van de samenhang tussen schoolverbetering en daltononderwijs wordt in 
paragraaf 6.3.2 geëxploreerd aan de hand van een lineair structureel model.  
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Tabel 31 
Correlatiematrix schalen schoolverbetering en schalen daltononderwijs (n=100) 
 

variabelen schoolverbetering correlatie met variabelen daltononderwijs 

 
(12) 

instructie 
(13) 

takenwerk 
(14) 

groepsactiviteit 

(1) 
cyclisch proces - de mate waarin 
schoolverbetering volgens een planmatige 
cyclus verloopt  

-.13 .03 -.17 

(2) 
leerkrachtvaardigheden - de mate waarin 
schoolverbetering gericht is op bevorderen 
van leerkrachtvaardigheden 

-.01 .15 -.01 

(3) 
steun schoolleiding - de mate waarin de 
schoolleiding de schoolverbetering actief 
ondersteunt 

-.24 -.07 -.19 

(4) 
schoolcultuur - de mate waarin aspecten van 
de schoolcultuur de schoolverbetering 
ondersteunen 

-.15 .02 -.16 

(5) 
leerkrachtopvattingen - de mate waarin 
opvattingen van leerkrachten de 
schoolverbetering ondersteunen  

-.06 .26 -.04 

(6) 
doelen stellen - de mate waarin bij 
schoolverbetering doelen zijn gesteld op 
leerling-, leerkracht- en schoolniveau 

-.06 .15 -.05 

(7) 
bestuursbetrokkenheid - de mate waarin het 
bestuursniveau bij de schoolverbetering 
betrokken is 

-.06 -.11 -.08 

(8) 
directiebetrokkenheid - de mate waarin het 
directieniveau bij de schoolverbetering 
betrokken is 

-.20 -.09 -.07 

(9) 
NDV-betrokkenheid - de mate waarin de 
daltonvereniging (NDV) bij de 
schoolverbetering betrokken is 

.03 .17 .14 

(10) 
studentbetrokkenheid - de mate waarin 
daltonstudenten bij de schoolverbetering 
betrokken zijn 

.20 .02 .25 

(11) 
externe begeleiding - de mate van externe 
begeleiding bij de schoolverbetering 

.06 -.09 -.17 

 
 
 
6.3.2 Exploratie van het model Daltononderwijs en schoolverbetering 
 
Naar aanleiding van de onderzoeksvraag of meer schoolverbetering leidt tot meer daltononderwijs, is 
onderzocht in hoeverre de latente variabele schoolverbetering effect heeft op de latente variabele 
daltononderwijs.  
Figuur 2 toont het hypothetisch model dat op grond van het bovenstaande als uitgangspunt is 
genomen om het verband tussen schoolverbetering en daltononderwijs te onderzoeken.  
Schoolverbetering wordt daarbij bepaald door 11 gemeten variabelen. De aanname is dat elk van 
deze variabelen een factor vormt voor wat aan schoolverbetering in een school plaatsvindt. De latente 
variabele daltononderwijs wordt bepaald door 3 gemeten variabelen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 
deze variabelen factoren zijn van wat op het gebied van daltononderwijs in een school gebeurt.  
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Figuur 2. Hypothetisch model Schoolverbetering en daltononderwijs. 

 
 
De passing van dit model en de mate van invloed door de betrokken variabelen of factoren is 
onderzocht met LISREL, een toepassing voor Structural Equation Modeling, een statistische techniek 
die toegepast wordt bij de analyse van structurele modellen (Hox, 1999; Jöreskog & Sörbom, 1993).  
Het doel van deze modelconstructie was aanvankelijk confirmatief, maar kreeg gedurende het proces 
een exploratief karakter, omdat meerdere constructiefasen nodig waren om tot een passend model te 
komen. Aan de hand van de geschatte parameters in het model is bepaald welke factoren in het 
model behouden konden blijven. Niet-significante parameters zijn uit het model verwijderd. Dit wordt 
toegelicht in paragraaf 6.3.2.a. 
Daarnaast is met behulp van de chi-kwadraattoets getoetst of het model fit met de empirische 
gegevens. De resultaten van deze toetsing zijn uitgewerkt in paragraaf 6.3.2.b. 
Het aldus verkregen model bleek een negatieve samenhang te vertonen tussen schoolverbetering en 
daltononderwijs. Hierdoor werd duidelijk dat niet schoolverbetering maar daltononderwijs als 
oorzaakvariabele beschouwd moest worden en dat positiewisseling van deze variabelen in het 
definitieve model noodzakelijk was. Deze wijziging wordt in paragraaf 6.3.2.c nader besproken. 
 
a. Modificaties van het model 
 
De volgende zeven variabelen zijn niet in het model gehandhaafd: 
a. cyclisch proces (de mate waarin schoolverbetering volgens een planmatige cyclus verloopt); 
b. externe begeleiding (de mate van externe begeleiding bij schoolverbetering); 
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c. takenwerk (de mate waarin leerlingen bij takenwerk een eigen takenblad gebruiken en zelf werk 
nakijken).  
d. leerkrachtopvattingen (de mate waarin opvattingen van leerkrachten de schoolverbetering 
ondersteunen); 
e. doelen stellen (de mate waarin doelen zijn gesteld op leerling-, leerkracht- en schoolniveau); 
f. NDV-betrokkenheid (de mate waarin de daltonvereniging bij de schoolverbetering betrokken is) en 
g. studentbetrokkenheid (de mate waarin daltonstudenten bij de schoolverbetering betrokken zijn). 
Het verwijderen van deze schalen impliceert dat de volgende uitgangspunten niet in het model worden 
bevestigd: 
- 2, systematische benadering van verandering als langdurig proces gericht op incorporatie: schaal 
cyclisch proces; 
- 5, doelen stellen op leerling-, leerkracht- en schoolniveau: schaal doelen stellen; 
- 8, aanwezigheid van één of andere vorm van externe ondersteuning: schaal externe begeleiding. 
 
De variabelen cyclisch proces, externe begeleiding en takenwerk vertonen een zeer lage, niet-
significante factorlading en zijn om die reden uit de eerste versie van het model verwijderd. 
- sub a: Hoewel het proces van daltonontwikkeling in veel daltonscholen verloopt volgens de cyclus 
´bespreken - afspraken vastleggen - evalueren´, lijkt hiervan nauwelijks enige invloed uit te gaan op 
de mate waarin kenmerken van dalton zich manifesteren in het onderwijs. De factorlading van cyclisch 
proces op schoolverbetering was λ=.02. Deze lage λ zou erop kunnen duiden dat, ondanks op 
schoolniveau gemaakte afspraken, leerkrachten toch tamelijk willekeurig en volgens een eigen 
agenda de kenmerken van daltononderwijs toepassen in hun pedagogisch en didactisch handelen. 
Luttenberg et al. (2009) geven aan dat leerkrachten verschillend kunnen interacteren met een 
vernieuwing en weliswaar bereid zijn tot professionaliseren mits dit aansluit op hun eigen behoeften. 
Ook Kuijpers, Houtveen en Wubbels (2010) en Timperley (2008) wijzen hierop. 
- sub b: De factor externe begeleiding is op grond van een lage factorlading (λ=.03) uit het model 
verwijderd. Deze geringe lading kan erop duiden dat activiteiten op het gebied van externe 
begeleiding in de school aanwezig zijn als er sprake is van weinig daltonkenmerken in het onderwijs 
en tegelijk dat deze begeleiding slechts zeer beperkt het daltonniveau van het onderwijs beïnvloedt. 
Timperley (2008) wijst in dit verband op de beperkte invloed van externe begeleiding op 
verbeteringsprocessen, die lijkt op te houden zodra de begeleiding is beëindigd.  
- sub c: Op grond van een geringe en bovendien negatieve λ (-.02) is de factor takenwerk eveneens 
niet in het model opgenomen. Dit impliceert dat deze variabele nauwelijks lijkt bij te dragen aan het 
daltonniveau van een school. Dit is opmerkelijk, omdat het werken met taken vanuit het perspectief 
van het daltonwerkveld en -literatuur als een hoofdelement van het daltononderwijs wordt beschouwd. 
De lage λ zou verklaard kunnen worden uit de aard van de activiteiten waarmee deze factor worden 
gemeten. Terwijl het bij instructie en groepsactiviteit vooral gaat om individuele eigenschappen van 
leerlingen (initiatief nemen, kunnen samenwerken), bestaat takenwerk hier uit algemeen geldende, 
administratief-organisatorische afspraken: gebruik van dagkleuren en een eigen takenblad, zelf 
nakijken van gemaakte taken en zelf aftekenen van taken. Deze afspraken bieden weliswaar ruimte 
voor zelfstandig handelen (op zich een eigenschap van leerlingen en een kenmerk van 
daltononderwijs), maar leiden ook tot hetzelfde leerlinggedrag als gevolg van aansturing door de 
leerkracht.  
 
De factoren doelen stellen (λ=.29), leerkrachtopvattingen (λ=.26), NDV-betrokkenheid (λ=.30) en 
studentbetrokkenheid (λ=.28) zijn uit het model verwijderd om de passing van het model te 
optimaliseren. Aanleiding hiervoor was in alle gevallen een te hoge waarde van de chi-kwadraat ten 
opzichte van het aantal vrijheidsgraden, als ook een RMSEA die ruim boven de normwaarde van .05 
uitkwam. 
- sub d: Uitsluiten van leerkrachtopvattingen, de mate waarin opvattingen van leerkrachten de 
schoolverbetering steunen, kan erop duiden dat leerkrachten die positief denken over het realiseren 
van daltononderwijs, dit niet onmiddellijk in de praktijk laten zien.  
- sub e: Hoewel het doelen stellen in de literatuur wordt genoemd als uitgangspunt bij 
schoolverbetering, blijkt de fit van het model beter na het verwijderen van deze factor. Dit doet 
veronderstellen dat doelen stellen geen rol van betekenis heeft als scholen hun daltononderwijs op 
een hoger niveau willen brengen. Uit het psychometrisch rapport van de bijbehorende schaal (zie 
paragraaf 6.2.2a) blijkt ook dat daltonscholen bij schoolverbetering nauwelijks doelen stellen met 
betrekking tot onderwijsactiviteiten (op leerkracht- of leerlingniveau).  
- sub f: Ook het weglaten van de factor NDV-betrokkenheid (λ=.30) heeft bijgedragen aan het 
verbeteren van de fit van het model. Het betreft hier de mate waarin het bestuur van de Nederlandse 



  113 

Dalton Vereniging actief betrokken is bij de ontwikkeling van het daltononderwijs in de school. In 
paragraaf 6.2.2a is al uiteengezet dat deze betrokkenheid zich vooral op schoolniveau voordoet: 
allereerst door het verstrekken van richtlijnen en vervolgens het visiteren van de school. Het is echter 
aan de school zelf hoe deze richtlijnen doorwerken op groepsniveau. De NDV heeft met andere 
woorden geen rechtstreekse invloed op hetgeen op daltongebied in de scholen plaatsvindt. 
- sub g: Studentbetrokkenheid had op grond van de factorlading (λ=.28) gehandhaafd kunnen worden, 
juist ook omdat uit de literatuur en uit gesprekken met personen uit de daltonpraktijk naar voren komt 
dat activiteiten van daltonstagiaires regelmatig leiden tot een opleving van daltonontwikkeling. Echter 
met een chi-kwadraat van 43 en 26 vrijheidsgraden en een RMSEA van .08 moest het bijbehorende 
model worden verworpen.  
Nadat ook de factor studentbetrokkenheid uit het model was verwijderd, kon een aanvaardbare 
passing van het model worden bereikt met een chi-kwadraat van 16 en 14 vrijheidsgraden. 
 
b. Toetsing van het model 
 
De factorlading λ waarmee de aanwezige variabelen bijdragen aan daltononderwijs dan wel 
schoolverbetering, is voor de meeste variabelen ruim voldoende te noemen. De factorladingen voor 
leerkrachtvaardigheden en bestuursbetrokkenheid  zijn wat lager dan voor de andere variabelen geldt. 
Aan de hand van de SE (standaardfout) is vastgesteld of de factorladingen van betekenis zijn.  
Tabel 32 vermeldt de factorlading λ en de bijbehorende standaardfout voor alle gemeten variabelen 
die in het model zijn opgenomen. Alle factorladingen zijn significant. Daarmee kunnen de betrokken 
variabelen in het model gehandhaafd worden. 
 
Tabel 32 
Significantie factorladingen in het model Daltononderwijs en schoolverbetering 

 
variabele factorlading (λ) standaardfout 

instructie .90 .19 

groepsactiviteit .73 .16 

steun schoolleiding 1.0 (fixed) -/- 

directiebetrokkenheid .39 .10 

schoolcultuur .47 .10 

leerkrachtvaardigheden .31 .09 

bestuursbetrokkenheid .30 .09 

 
 
De toets van het model geeft een chi-kwadraat van 16, met 14 vrijheidsgraden en een p-waarde van 
.32. Het verschil tussen het model en de gegevens is niet significant, zodat het model niet wordt 
verworpen. 
De RMSEA (Steiger, 1990) komt uit op .04, wat lager is dan de normwaarde .05. Deze ´test for close 
fit´ (Hox, 1999) bevestigt dat het verschil tussen model en steekproef niet-significant is en het model 
aanvaard mag worden. 
Voor een optimale fit zou de AGFI ruim .95 moeten zijn, maar deze toetswaarde komt met .91 
aanzienlijk in de buurt (Ganzeboom, 2009). De GFI (.96) is goed en bevestigt deze fit. 
Op grond van het bovenstaande kan het model worden aanvaard.  
 
c. Het verklarend vermogen van het model 
 
In het voorgaande is het model Daltononderwijs en schoolverbetering geëxploreerd en getoetst. Met 
het paddiagram van dit model (zie figuur 3) is de relatie zichtbaar gemaakt tussen activiteiten op het 
gebied van schoolverbetering en onderwijsactiviteiten met daltonkenmerken. In het model zijn de 
volgende twee onderliggende factoren geïntroduceerd: 
a. daltononderwijs - de mate waarin in daltonscholen leerlingen bij instructie- en groepsactiviteiten 
eigen verantwoordelijkheden krijgen en met elkaar kunnen werken en  
b. schoolverbetering - de mate waarin in daltonscholen schoolverbeteringsactiviteiten plaatsvinden die 
gericht zijn op het realiseren van daltononderwijs.  
Hierbij vormt daltononderwijs de resultante van de gemeten variabelen instructie (de mate waarin 
leerlingen bij instructieactiviteiten eigen verantwoordelijkheden krijgen en met elkaar kunnen werken) 
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en groepsactiviteit (de mate waarin leerlingen bij groepsactiviteiten een eigen inbreng hebben en met 
elkaar kunnen werken ).  
De factor schoolverbetering is samengesteld uit de gemeten variabelen steun schoolleiding (actieve 
ondersteuning door de schoolleiding), directiebetrokkenheid (directieniveau is betrokken bij de 
schoolverbetering ), schoolcultuur (ondersteunende aspecten van de schoolcultuur), 
leerkrachtvaardigheden (bevorderen van leerkrachtvaardigheden) en bestuursbetrokkenheid 
(bestuursniveau is betrokkenheid bij de schoolverbetering).  
Uit de positie van deze factoren in het lineair structurele model blijkt dat daltononderwijs effect heeft 
op schoolverbetering. Daarbij is nagegaan in welke mate de gemeten factoren bijdragen aan de 
nieuwe variabelen en er is getoetst hoe groot de kans is dat het model overeenstemming vertoont met 
de werkelijkheid.  
 
 

 
 
Figuur 3. Model Daltononderwijs en schoolverbetering. 

 

 
Het paddiagram in figuur 3 maakt duidelijk dat er een effect uit gaat van de variabele daltononderwijs 
op de variabele schoolverbetering met een γ-waarde van -.27. De negatieve samenhang betekent hier 
dat toename aan activiteit op het gebied van schoolverbetering voor een deel (ruim 7%) wordt 
veroorzaakt door het gegeven dat er geen of weinig daltononderwijs aanwezig is. 
Een praktijkvoorbeeld hiervan is de fase waarin beginnende daltonscholen zich bevinden in de 
aanloop naar het verkrijgen van de daltonlicentie. In deze fase wil de school meer daltonelementen in 
het onderwijs integreren. Directie en team zijn bijzonder actief met het ontwikkelen van beleid op 
daltongebied en er worden afspraken gemaakt en op elkaar afgestemd over het vormgeven van 
dalton in de lessen. Ook is in deze periode het bestuur van de school bewust bij de schoolverbetering 
betrokken, door in te stemmen met en belangstelling te tonen voor de voorgenomen profilering en 
door het faciliteren van externe begeleiding en scholing (Jansen & De Haan, 2006). 
Een tweede voorbeeld is de ervaren daltonschool, waar het daltonbeleid na verloop van tijd minder 
prioriteit heeft gekregen en of door directie- of teamwisselingen niet alle betrokkenen actief hun 
daltongedrag blijven verfijnen en uitbreiden (Van den Berg & Vandenberghe, 1981). In zekere zin 
bevindt de school zich ten aanzien van schoolverbetering in een stabiele, want eerder vastgelegde 
situatie en is er in eerste instantie geen behoefte aan verandering of verbetering. Signalen van buiten 
de school, zoals een aangekondigde visitatie door de daltonvereniging, opmerkingen of vragen over 
het daltononderwijs door pabostagiaires, of collegiaal contact tijdens daltonnetwerken, zouden 
aanleiding kunnen geven tot herbezinning van het daltonbeleid en het initiëren van activiteiten gericht 
op daltonschoolverbetering. Dit laatste maakt tevens duidelijk, dat de aanleiding voor het verhogen 
van schoolverbeteringsactiviteiten ook kan bestaan uit wijzigingen in management, team of 
leerlingpopulatie, of door externe impulsen op daltongebied. 
 
De conclusie dat scholen meer schoolverbeteringsactiviteiten vertonen als het daltonniveau niet hoog 
is, is af te leiden met behulp van Tabel 33. Tabel 33 toont de frequentieverdeling van de daltonscholen 
in de steekproef, verdeeld over hun respectievelijke niveaus van daltononderwijs en van 
schoolverbetering.  
Het niveau van schoolverbetering is bepaald door per school de score op de variabelen (a) steun 
schoolleiding, (b) directiebetrokkenheid, (c) schoolcultuur, (d) leerkrachtvaardigheden en (e) 
bestuursbetrokkenheid te vermenigvuldigen met de respectievelijke factorladingen van deze 
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variabelen, hiervan het totaal te berekenen en dit totaal te standaardiseren. Deze gestandaardiseerde 
uitkomsten met een waarde tussen 0 en 1.0, zijn tenslotte geclassificeerd volgens de niveaus 1 t/m 10 
(vanaf .0 t/m 1.0 niveau 1; vanaf 1.0 t/m 2.0 niveau 2; enzovoort). 
Op dezelfde wijze zijn de niveaus voor daltononderwijs vastgesteld. Hierbij is uitgegaan van de scores 
op de variabelen (a) instructie en (b) groepsactiviteit. 
De kolommen in Tabel 33 bevatten de niveaus 1 t/m 10 van daltononderwijs; de rijen betreffen de 
niveaus 1 t/m 10 van schoolverbetering. Per cel is het aantal daltonscholen vermeld waarvoor het 
bijpassende daltonniveau en schoolverbeteringsniveau is berekend. Zo blijkt bijvoorbeeld uit kolom 3/ 
rij 7 dat er 8 scholen zijn met daltonniveau 3 en schoolverbeteringsniveau 7. Een streepje 
symboliseert dat voor de betreffende cel 0 scholen zijn geteld. 
 
Tabel 33 
Frequenties daltonscholen in de steekproef, verdeeld naar niveaus van daltononderwijs en schoolverbetering (n=100) 

 
niveau schoolverbetering 
op basis van 5 variabelen: 

niveau daltononderwijs op basis van 2 variabelen: totaal: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 - - - - - - - - - - 0 

2 - - - - - - - - - - 0 

3 - - - - - - - - - - 0 

4 - - - - - - - - - - 0 

5 - - 1 - - 1 - - 1 - 3 

6 - - 1 2 1 - 1 1 - - 6 

7 1 4 8 6 1 4 2 1 - - 27 

8 4 6 7 2 2 - 3 1 - - 25 

9 6 5 3 5 3 1 1 3 - - 27 

10 1 3 3 1 3 1 - - - - 12 

totaal: 12 18 23 16 10 7 7 6 1 0 100 

 

 
Uit Tabel 33 wordt duidelijk dat verreweg de meeste daltonscholen zich op de niveaus 7 tot 9 van 
schoolverbetering bevinden (totaal 79 scholen), doch daarbij slechts een bescheiden daltonniveau van 
2 tot 4 meten.  
Bijna 80% van de scholen scoort daltonniveau 5 of lager, wat wil zeggen dat op deze scholen het 
daltongehalte van instructie- en groepsactiviteiten aanzienlijk verbeterd kan worden.  
12% van de scholen bevindt zich op het 10

e
 niveau van schoolverbetering. Deze scholen zijn in ruim 

voldoende mate actief op het gebied van alle betrokken variabelen, maar tegelijk is het niveau van 
hun daltononderwijs slechts tussen de 1 en 6.  
De frequentieverdeling in Tabel 33 ondersteunt het beeld, dat het paddiagram in figuur 3 ook zichtbaar 
maakt, namelijk dat scholen actief zijn op het gebied van schoolverbetering bij een laag of matig 
niveau van daltononderwijs. 
 
d. Uitgangspunten bij schoolverbetering in het model 
 
De factoren in het model Daltononderwijs en schoolverbetering zijn afgeleid van schalen in het 
onderzoeksinstrument. Bij de ontwikkeling van schalen voor schoolverbetering is gebruikgemaakt van 
een theoretisch kader, gevormd door negen uitgangspunten die van belang worden geacht bij 
schoolverbetering. De schalen in het instrument beschrijven elementen van deze uitgangspunten. 
Het is nu mogelijk om dit theoretisch kader te toetsen aan het definitieve model voor Daltononderwijs 
en schoolverbetering. 
Op basis van literatuur is evidentie gevonden voor (en werd een bijdrage verwacht van) de 
uitgangspunten: 
- gerichtheid op interne condities voor processen van onderwijzen en leren; 
- gerichtheid op schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die het proces van onderwijzen en 
leren ondersteunen; 
- aanwezigheid van één of andere vorm van externe ondersteuning. 
Resultaten uit de statistische analyses maken duidelijk dat de overige uitgangspunten uit het 
theoretisch kader niet in het model bevestigd kunnen worden. Ook het uitgangspunt voor 
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aanwezigheid van één of andere vorm van externe ondersteuning moest om die reden worden 
uitgesloten. 
Het definitieve model bevat factoren die elementen beschrijven van de volgende uitgangspunten: 
- gerichtheid op interne condities voor processen van onderwijzen en leren: leerkrachtvaardigheden; 
- gerichtheid op schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die het proces van onderwijzen en 
leren ondersteunen: ondersteuning schoolleiding en schoolcultuur; 
- hanteren van een multi-niveaubenadering: betrokkenheid directie en betrokkenheid schoolbestuur. 
 
 
6.3.3 Beantwoording van de eerste onderzoeksvraag 
 
In de voorgaande paragrafen is met behulp van exploratieve modelconstructie vastgesteld dat 
activiteit op het gebied van schoolverbetering veroorzaakt wordt door het daltonniveau van 
onderwijsactiviteiten.  
Het model bevestigt hetgeen op basis van prognose naar voren is gekomen, namelijk de verwachting 
dat een aantal schalen onvoldoende effect laat zien. Daarbij zijn met name de schalen buiten het 
model gehouden, waarvoor geen of zeer beperkte evidentie is aangetroffen in eerder onderzoek. 
Uit het model blijkt dat de mate waarin schoolverbeteringsactiviteiten worden ondersteund door de 
schoolleiding en de schoolcultuur; er specifieke aandacht is voor leerkrachtvaardigheden; en er 
veranderingen plaatsvinden waarbij directie en bestuur betrokken zijn, voor een deel het gevolg is van 
de mate waarin leerlingen bij instructie- en groepsactiviteiten eigen verantwoordelijkheden krijgen, een 
eigen inbreng hebben en met elkaar kunnen werken.  
Samengevat geldt dat een waargenomen laag niveau van daltononderwijs aanleiding geeft tot 
activiteiten op het gebied van schoolverbetering.  
 
Welke schoolverbeteringsactiviteiten gaan gepaard met een hoger niveau van daltononderwijs? 
Deze onderzoeksvraag kan op basis van het hierboven besproken model worden beantwoord. Daarbij 
dient in aanmerking te worden genomen, dat door het exploratieve karakter van de modelconstructie 
enige mate van kanskapitalisatie heeft plaatsgevonden en de kwaliteit van het model daarom niet mag 
worden overschat. 
Het antwoord is dat de behoefte aan meer daltononderwijs leidt tot een hoger niveau van 
schoolverbetering. In daltonscholen zullen in hoge mate schoolverbeteringsactiviteiten plaatsvinden 
die gericht zijn op het realiseren van daltononderwijs, als blijkt dat leerlingen in beperkte mate bij 
instructie- en groepsactiviteiten eigen verantwoordelijkheden krijgen en met elkaar kunnen werken. 
Het betreft hier schoolverbeteringsactiviteiten op het gebied van ondersteuning door de schoolleiding 
en de schoolcultuur, bevordering van leerkrachtvaardigheden en verbeteringen waarbij directie en 
bestuur betrokken worden. 
Zodra een gematigd niveau van daltononderwijs is bereikt, zullen de meeste daltonscholen hun 
activiteiten op het gebied van schoolverbetering niet voortzetten.  
 
 
6.4 Exploratie van het verband tussen daltononderwijs en onderwijskwaliteit 
 
6.4.1 Inleiding 
 
In paragraaf 2.2 is besproken dat daltonscholen gedurende de periode 2002 - 2011 volgens de 
onderwijsinspectie voor voldoende onderwijskwaliteit en -opbrengsten hebben gezorgd. Daaruit kwam 
bovendien naar voren dat de percentages voldoende en zwakke daltonscholen gedurende de laatste 
tien jaar een redelijk consequent en gunstig beeld lieten zien. Dit gaf aanleiding tot de veronderstelling 
dat een voldoende beoordeling van een daltonschool het gevolg is van het gegeven dat op deze 
school daltononderwijs wordt aangeboden. De daaruit voortvloeiende onderzoeksvraag is als volgt 
geformuleerd: Gaat een hoger niveau van daltononderwijs gepaard met een positiever oordeel van de 
onderwijsinspectie over onderwijsopbrengsten en onderwijsleerprocessen? 
In deze paragraaf wordt dit onderwerp nader onderzocht. Daarbij wordt aangesloten op en gebruik 
gemaakt van de resultaten uit de voorgaande paragrafen, waarbij een model is gepresenteerd dat het 
verband laat zien tussen de aanwezigheid van daltononderwijs en activiteiten op het gebied van 
schoolverbetering. 
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Voor gegevens van de scholen is gebruik gemaakt van databestanden van de Inspectie van het 
Onderwijs. Aan de hand van de BRIN-nummers

2
 van de 100 daltonscholen in de steekproef kon voor 

95 scholen een koppeling gemaakt worden tussen de inspectiebestanden en het databestand dat in 
het kader van dit onderzoek is aangelegd.  
 
Bij deze deelstudie wordt uitgegaan van de aanname dat daltononderwijs en schoolverbetering, als 
twee componenten van een daltonschool, samenhangen met de onderwijsopbrengsten en de kwaliteit 
van het onderwijsproces. Teneinde de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt het verband 
onderzocht tussen daltononderwijs en onderwijskwaliteit. Daarbij wordt tevens een verband 
verondersteld tussen daltononderwijs en schoolverbetering en tussen schoolverbetering en 
onderwijskwaliteit. Deze hypothese wordt met LISREL getoetst aan de hand van een lineair 
structureel model. In dit model zijn de volgende variabelen en onderliggende factoren opgenomen: 
 
A. daltononderwijs  
 - de mate waarin in daltonscholen leerlingen bij instructie- en groepsactiviteiten eigen 
 verantwoordelijkheden krijgen en met elkaar kunnen werken  
A1. instructie  
 - de mate waarin leerlingen bij instructieactiviteiten eigen verantwoordelijkheden 
 krijgen en met elkaar kunnen werken 
A2. groepsactiviteit  
 - de mate waarin leerlingen bij groepsactiviteiten een eigen inbreng hebben en met elkaar 
 kunnen werken. 
 
B. schoolverbetering  
 - de mate waarin in daltonscholen schoolverbeteringsactiviteiten plaatsvinden die gericht zijn 
 op het realiseren van daltononderwijs 
B1. steun schoolleiding 
  - de mate waarin de schoolleiding de schoolverbetering actief ondersteunt 
B2. directiebetrokkenheid  
 - de mate waarin het directieniveau bij de schoolverbetering betrokken is 
B3. schoolcultuur  
 - de mate waarin aspecten van de schoolcultuur de schoolverbetering ondersteunen 
B4. leerkrachtvaardigheden  
 - de mate waarin schoolverbetering gericht is op bevorderen van leerkrachtvaardigheden 
B5. bestuursbetrokkenheid  
 - de mate waarin het bestuursniveau bij de schoolverbetering betrokken is 
 
C. onderwijskwaliteit  
 - de mate waarin de inspectie van onderwijs de onderwijskwaliteit van een school als 
 voldoende beoordeelt 
C1. eindresultaten  
 - de mate waarin resultaten aan het einde van de schoolperiode ten minste op het 
 niveau liggen dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden 
 verwacht 
C2. proceskwaliteit  
 - de mate waarin de school voldoet aan de indicatoren voor kwaliteitszorg uit het 
 waarderingskader primair onderwijs 
 
 
6.4.2 Een model voor daltononderwijs, schoolverbetering en onderwijskwaliteit 
 
Bij de constructie van het beoogde model (figuur 4) is uitgegaan van het model Daltononderwijs en 
schoolverbetering zoals dat in paragraaf 6.3.2 is beschreven. Dit laatstgenoemde model is uitgebreid 
met de gemeten variabelen eindresultaat en proceskwaliteit, als factoren voor de onderliggende 
variabele onderwijskwaliteit. Naast bevestiging van het verband (gamma) tussen daltononderwijs en 
schoolverbetering is het verband onderzocht tussen daltononderwijs en onderwijskwaliteit (gamma) en 
tussen schoolverbetering en onderwijskwaliteit (bèta).  

                                                
2
 Het Brinnummer (Basis Registratie Instellings Nummer) is een uniek nummer dat door het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt toegekend aan een school (DUO - IB-Groep, 2013). 
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Ook is nagegaan of de aangetroffen parameters voldoende significant waren om alle betrokken 
variabelen te behouden en tot slot is door middel van de chi-kwadraattoets, de RMSEA, GFI en AGFI 
het model getoetst op voldoende fit met de empirische gegevens. 
Bij de modelconstructie gaven de parameters voldoende aanleiding om alle factoren in het model te 
handhaven. Dit wordt hierna toegelicht.  
Bij het bepalen van het verband tussen schoolverbetering en onderwijskwaliteit bleek zich een 
negatief verband (β = -.31) voor te doen, dat bovendien gepaard ging met een negatieve factorlading 
voor eindresultaat en proceskwaliteit. Het leek niet aannemelijk dat deze variabelen negatief zouden 
bijdragen aan de factor onderwijskwaliteit. Nadat vervolgens de overigens zeer kleine gamma (γ = .07) 
tussen daltononderwijs en onderwijskwaliteit op nul was gesteld, werden in het model positieve 
factorladingen bij eindresultaten (λ=.37) en proceskwaliteit (λ=.43) bereikt en is daarnaast een positief 
verband van β = .33 tussen schoolverbetering en onderwijskwaliteit aangetroffen. 
 
Met uitzondering van de parameters van de variabelen voor onderwijskwaliteit, zijn alle parameters in 
dit model significant (zie Tabel 34). Eindresultaten en proceskwaliteit zijn net niet significant, wat 
verklaard kan worden uit de betrekkelijk kleine omvang van de steekproef (n=95). Gezien de 
inhoudelijke bijdrage aan het theoretisch concept zullen laatstgenoemde variabelen wel in het model 
behouden blijven.  
 
 
Tabel 34 
Significantie factorladingen in het model Daltononderwijs, schoolverbetering en onderwijskwaliteit 

 
variabele factorlading (λ) standaardfout 

instructie .84 .24 

groepsactiviteit .77 .22 

steun schoolleiding 1.0 (fixed) -/- 

directiebetrokkenheid .32 .10 

schoolcultuur .55 .10 

leerkrachtvaardigheden .36 .10 

bestuursbetrokkenheid .29 .10 

eindresultaten .37 .22 

proceskwaliteit .43 .25 

 
 
 
De statistische toets levert een chi-kwadraat op van 22 met 26 vrijheidsgraden en een p-waarde van 
.71. Dit wijst op een niet-signifant verschil tussen het model en de empirische gegevens. De RMSEA 
van .00 blijft royaal onder de normwaarde van .05, wat eveneens duidt op een goede fit. 
Zowel de GFI (.95) als de AGFI (.91) bevestigen eveneens dat de fit van het model voldoende is.  
Op basis van deze gunstige passingsmaten en de significante factorlading voor vrijwel alle parameters 
wordt het model Daltononderwijs, schoolverbetering en onderwijskwaliteit aanvaard. Het model is 
weergegeven in figuur 4. 
 
Figuur 4 toont een paddiagram van het model Daltononderwijs, schoolverbetering en 
onderwijskwaliteit, waarin schoolverbetering een significant verband heeft van β = .33 met 
onderwijskwaliteit. Dit wijst erop dat de beoordeling van de inspectie van daltonscholen hoger uitvalt 
naar mate deze scholen actiever zijn op het gebied van schoolverbetering. Tegelijk geeft de γ = -.20 
(tussen de factoren schoolverbetering en daltononderwijs) in het model aan, dat daltonscholen actief 
worden met schoolverbetering naar aanleiding van een laag niveau van daltononderwijs.  
In dit model wordt geen verband van daltononderwijs met onderwijskwaliteit verondersteld. De 
parameter (gamma) is op nul gesteld. 
Uit het bovenstaande kan een indirect verband tussen daltononderwijs en onderwijskwaliteit worden 
afgeleid, namelijk dat daltonscholen die actief werken aan het verbeteren van hun daltononderwijs, in 
de school onderwijscondities scheppen die gepaard gaan met gunstige leeropbrengsten en kwaliteit 
van onderwijsprocessen. 
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Figuur 4. Model Daltononderwijs, schoolverbetering en onderwijskwaliteit. 

 
 
 
6.4.3 Beantwoording van de tweede onderzoeksvraag 
 
Gaat een hoger niveau van daltononderwijs gepaard met een positiever oordeel van de 
onderwijsinspectie over onderwijsopbrengsten en onderwijsleerprocessen? 
 
Op grond van de resultaten uit dit onderzoek is de conclusie dat er geen verband bestaat tussen het 
niveau van gerealiseerd daltononderwijs in een school en de beoordeling van onderwijsopbrengsten 
en onderwijsleerprocessen door de onderwijsinspectie. 
Uit het onderzoek is een  model naar voren gekomen, dat het verband aantoont tussen 
daltononderwijs, schoolverbetering en onderwijskwaliteit. Daaruit blijkt dat schoolverbetering wel 
samenhangt met de onderwijskwaliteit van een school. Dit resultaat wijst erop dat een school betere 
onderwijskwaliteit vertoont indien de school actief is op gebied van schoolverbetering. 
De samenstelling van het model lijkt een aanwijzing dat juist de keuze voor daltoninvoering of -
verbetering aanleiding geeft voor een school om actief te worden op het gebied van 
schoolverbetering.  
 

 
6.5 Samenvatting 
 
Positieve beoordeling van daltonscholen door de inspectie van het onderwijs en toenemende 
belangstelling bij schoolteams voor daltononderwijs hebben aanleiding gegeven tot het opzetten van 
deze studie. Ingebed in het onderzoeksdomein van schoolverbetering en op basis van literatuur over 
daltononderwijs en schoolverbetering zijn instrumenten ontwikkeld voor empirisch onderzoek in 100 
daltonscholen.  
Met behulp van 21 betrouwbare schalen zijn data verzameld om de samenhang te onderzoeken 
tussen activiteiten op het gebied van schoolverbetering en activiteiten op het gebied van 
daltononderwijs. Daarnaast is gebruik gemaakt van databestanden van de inspectie van onderwijs om 
het verband te onderzoeken tussen activiteiten op daltonscholen en de beoordeling door de inspectie 
van onderwijsopbrengsten en -kwaliteit. 
Na exploratie van een lineair structureel model voor daltononderwijs, schoolverbetering en 
onderwijskwaliteit zijn de onderzoeksvragen in deze studie als volgt beantwoord:  
 
1. Welke schoolverbeteringsactiviteiten gaan gepaard met een hoger niveau van daltononderwijs? 
Een laag niveau van daltononderwijs leidt tot verhoogde activiteit op het gebied van 
schoolverbetering. Daltononderwijs wordt hier bepaald door de mate waarin leerlingen bij 
instructieactiviteiten eigen verantwoordelijkheden krijgen en met elkaar kunnen werken en de mate 
waarin leerlingen bij groepsactiviteiten een eigen inbreng hebben en met elkaar kunnen werken. 
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Schoolverbetering wordt hier bepaald door de mate waarin dit wordt ondersteund door de 
schoolleiding en de schoolcultuur; er specifieke aandacht is voor leerkrachtvaardigheden; en er 
veranderingen plaatsvinden waar directie en bestuur bij zijn betrokken. 
 
2. Gaat een hoger niveau van daltononderwijs gepaard met een positiever oordeel van de 
onderwijsinspectie over onderwijsopbrengsten en onderwijsleerprocessen? 
Indien daltonscholen actief werken aan het verbeteren van hun daltononderwijs, draagt dit bij aan 
onderwijscondities die de leeropbrengsten en de kwaliteit van onderwijsprocessen positief 
beïnvloeden. 
 
Tevens is gebleken uit de resultaten dat het theoretisch kader in deze studie onvoldoende statistisch 
kan worden onderbouwd. De vanuit literatuur aangereikte uitgangspunten bij schoolverbetering zijn 
geen van allen integraal bevestigd door het model.  
Het model wijst op evidentie voor het belang van elementen van drie uitgangspunten: gerichtheid op 
interne condities voor processen van onderwijzen en leren (leerkrachtvaardigheden), gerichtheid op 
schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die het proces van onderwijzen en leren 
ondersteunen (ondersteuning schoolleiding en schoolcultuur) en hanteren van een multi-
niveaubenadering (betrokkenheid schoolbestuur). 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en discussie 
 

 
Inleiding 
 
Een belangwekkende conclusie uit dit onderzoek is dat daltononderwijs in de keten van 
schoolverbetering naar onderwijskwaliteit vooral een signaalfunctie vervult. Zodra wordt gesignaleerd 
dat de toestand van het daltononderwijs in een school te wensen overlaat, worden scholen - teams, 
schoolleiding en bestuur - actief op het gebied van schoolverbetering. Activiteiten gericht op 
schoolverbetering leiden ertoe dat scholen hogere leeropbrengsten vertonen en de kwaliteit van hun 
onderwijsproces verbeteren. 
Voordat scholen deze signaalfunctie kunnen benutten, is hun keuze voor dalton al gemaakt. Het is de 
vraag waarom scholen kiezen voor daltononderwijs. Aanwijzingen uit literatuur en enquêtes geven 
aanleiding om te veronderstellen dat scholen verwachtingen hebben van de invloed van 
daltononderwijs op de wijze waarop leerlingen en leraren met elkaar omgaan en de wijze waarop 
geleerd en onderwezen wordt (De Haan, 2013). Daarmee lijkt de beïnvloedende functie een 
belangrijker motief bij de keuze voor dalton dan eventuele opbrengsten.  
 
Deze studie is opgezet om langs empirische weg inzicht te krijgen in effecten van schoolverbetering in 
het daltononderwijs. Nog niet eerder is het daltononderwijs op dergelijke wijze bestudeerd. Er kon dan 
ook geen gebruik worden gemaakt van resultaten uit eerder onderzoek op het gebied van 
daltononderwijs. Door echter het ontwikkelingsproces van daltononderwijs in dit onderzoek als focus 
te nemen, kon aangesloten worden op inzichten en instrumenten uit het onderzoeksdomein van 
´school improvement´, of wel schoolverbetering.  
Onder deze condities zijn voor dit onderzoek de volgende doelstellingen centraal gesteld: 
a. Kennis en inzicht verkrijgen in de praktijk van het daltononderwijs. 
b. Kennis en inzicht verkrijgen in het schoolverbeteringsproces van daltonscholen. 
c. De samenhang benoemen tussen activiteiten op het gebied van schoolverbetering en de mate 
waarin daltononderwijs is gerealiseerd. 
d. De samenhang benoemen tussen activiteiten van daltonscholen en de beoordeling van de 
onderwijsinspectie van deze scholen. 
Om deze doelen te bereiken zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd:  
1. Welke schoolverbeteringsactiviteiten gaan gepaard met een hoger niveau van daltononderwijs?  
2. Gaat een hoger niveau van daltononderwijs gepaard met een positiever oordeel van de 
onderwijsinspectie over onderwijsopbrengsten en onderwijsleerprocessen? 
In paragraaf 7.1 t/m 7.4 van dit hoofdstuk worden per doelstelling de behaalde resultaten besproken 
en de gekozen onderzoeksmethodiek geëvalueerd.  
In paragraaf 7.3.2. komt de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag aan de orde. Het antwoord 
op de tweede onderzoeksvraag wordt in paragraaf 7.4.2 uiteengezet. 
In paragraaf 7.5 en 7.6 worden mogelijke consequenties als gevolg van dit onderzoek nader 
uitgewerkt.  
 
 
7.1 De praktijk van het daltononderwijs 
 
Daltononderwijs biedt scholen aanknopingspunten, waarmee zij binnen de kaders van het Nederlands 
onderwijsbestel hun visie op onderwijs kunnen vormgeven. Leerkrachten en schoolleiders van 
daltonscholen tonen zich enthousiast over de pedagogische en onderwijskundige mogelijkheden die 
zich hierbij voordoen en zijn ervan overtuigd dat zij hun leerlingen dankzij daltononderwijs een bredere 
ontplooiing bieden (Zwart, 2009). In dit verband wordt ook wel gesproken over de meerwaarde van het 
daltononderwijs. Voor hen die in het daltononderwijs werken, staan de vermeende kwaliteiten van dit 
type onderwijs niet ter discussie. Het is een vanzelfsprekendheid, die zeer motiverend werkt en 
daltonleerkrachten onder elkaar een gevoel van verbondenheid geeft. Na de keuze voor het invoeren 
van - in dit geval - daltononderwijs ontdekt men nieuwe onderwijsmogelijkheden, die bovendien het 
beroepsbeeld positief beïnvloeden. Deze ervaring van daltonleerkrachten sluit aan op de bevinding 
dat een implementatie “als geslaagd kan worden beschouwd, als de gebruiker de vernieuwing toepast 
in haar onderwijssituatie en daarbij ervaart dat de vernieuwing een meerwaarde heeft in vergelijking 
met de voorafgaande werksituatie” (Van den Berg & Vernooy, 2001). 
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In grote lijnen worden in het daltonontwikkelingsproces de fasen van betrokkenheid (Van den Berg & 
Vandenberghe, 1981) met gunstig gevolg doorlopen, vanaf de eerste acceptatie van de verandering 
tot in de fase van verfijning. Daarmee presenteert daltononderwijs zich niet alleen als een 
onderwijsvorm waarbij leerkrachten zich blijkbaar prettig voelen in hun beroepsuitoefening, maar ook 
als een succesvolle vorm van onderwijsvernieuwing die jarenlang houdbaar blijft.  
 
 
7.1.1 Ontwikkelingsvrijheid van daltonscholen 
 
Basisscholen die zich oriënteren op de mogelijkheden van het daltononderwijs en vervolgens het 
besluit nemen om deze vorm van onderwijsvernieuwing te implementeren, komen vroeg of laat voor 
de vraag te staan wat hen te doen staat om dit te realiseren; hoe dalton eruit ziet; wat er in de school 
verandert; wat leerkrachten moeten weten en kunnen om daltononderwijs te geven (De Haan, 2007; 
http://www.dalton.nl; Nederlandse Dalton Vereniging, 2009b). Veel van deze vragen kunnen 
beantwoord worden via informatiebronnen die door de NDV beschikbaar worden gesteld, zoals een 
website en een informatiebrochure.  
Beginnende daltonscholen worden door de NDV geadviseerd contact te zoeken met ervaren 
daltonscholen en kunnen zich laten begeleiden of nascholen door adviseurs en opleiders met 
daltonexpertise. Ook zijn er op het internet diverse websites te vinden met informatie over 
daltononderwijs en er zijn diverse publicaties verkrijgbaar.  
In combinatie met voorschriften en richtlijnen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de NDV, 
vormen deze bronnen het kader waarbinnen aankomende daltonscholen de vrijheid hebben om het 
daltononderwijs op hun eigen wijze in te voeren en daarbij het accent te leggen op door henzelf 
bepaalde aandachtspunten. 
Deze ontwikkelingsvrijheid is een basiselement van het daltononderwijs: het is dezelfde vrijheid die 
leerkrachten hun leerlingen geven om op hun eigen manier de door de school of soms door henzelf 
bepaalde leerdoelen te bereiken. Verschillende auteurs wijzen hier op: “Het vrijheidsprincipe vormt 
een van de pijlers van het daltononderwijs en wordt naar de praktijk vertaald in diverse varianten van 
keuzevrijheid, zoals ... op welk gebied de school zich verder ontwikkelt als daltonschool” (Jansen & De 
Haan, 2005); “So long as the principle that animates it is preserved, it can be modified in practice in  
accordance with the circumstances of the school and the judgement of the staff” (Parkhurst, 1922); 
“De ´dalton-invloed´ kan betekenen: Geef je eigen school de door jou gewenste vorm, met behulp van 
de taken en gebaseerd op de drie principes” (Janssen, 1996). Het is een vorm van vrijheid die volgens 
de daltonpedagogiek samenhangt met het dragen van eigen verantwoordelijkheid voor het zelfstandig 
volgen van een gekozen ontwikkelingstraject (paragraaf 2.4). “ Vanuit de daltonfilosofie is het 
volkomen logisch dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de bewaking en verbetering van de 
kwaliteit van daltononderwijs” (Röhner & Wenke, 2005). Het gevolg van deze ontwikkelingsvrijheid is 
dat er een brede diversiteit aan daltoninterpretaties in de onderwijspraktijk bestaat, maar ook dat er 
tussen daltonscholen veel overeenkomsten worden aangetroffen als gevolg van het gebruik van veelal 
dezelfde bronnen.  
Bij het beleidsbesluit door de Algemene Leden Vergadering van de NDV om de identiteit van het 
daltononderwijs te definiëren vanuit zes zogeheten kernwaarden, is dit vrijheidsprincipe gehandhaafd 
gebleven (Nederlandse Dalton Vereniging, 2012).  
 
Met dit onderzoek is een eerste stap gezet om het begrip daltononderwijs te definiëren en 
operationaliseren. Daarbij is uitgegaan van de kernwaarden vrijheid, samenwerking en 
zelfstandigheid, principes die perspectief bieden op ontwikkeling van leerlingen en daarmee 
het fundament vormen van de daltonpedagogiek.  
Langs empirische weg zijn gegevens verzameld, waarmee inzicht is verkregen in de mate waarin 
daltononderwijs in scholen is gerealiseerd. 
In paragraaf 7.1.2 wordt uiteengezet welke aspecten van daltononderwijs zijn waargenomen in 100 
basisscholen. De gegevens zijn verkregen door middel van observaties in een onderbouw-, 
middenbouw- en bovenbouwgroep van daltonscholen, op het gebied van instructieactiviteiten, 
takenwerk en groepsactiviteiten. Op grond van statistische toetsing kan worden aangenomen, dat de 
uitkomsten representatief zijn voor de meeste daltonscholen in Nederland. Dit maakt het mogelijk om 
een doorsnede van het daltononderwijs op Nederlandse basisscholen te beschrijven.  
Aansluitend wordt in paragraaf 7.1.3 de gehanteerde onderzoeksmethodiek geëvalueerd.  
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7.1.2 Een doorsnede van daltononderwijs 
 
Aan de hand van haar ontstaansgeschiedenis en omschrijvingen van verschillende auteurs is 
daltononderwijs als volgt gedefinieerd:  
Daltononderwijs is een onderwijsomgeving waarin leerlingen en leraren, op basis van de overtuiging 
dat ieder mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving, 
hun vermogen leren vergroten op het gebied van zelfstandig functioneren, samenwerken en handelen 
vanuit het vrijheidsbeginsel. 
Op basis van deze definitie is de daltononderwijsomgeving geoperationaliseerd in een viertal 
onderwijsactiviteiten. Het onderzoek toont aan dat een dag in een doorsnee daltonschool bestaat uit 
een willekeurige aaneenschakeling van deze onderwijsactiviteiten, waaronder instructieactiviteiten 
(vooral leerkrachtgestuurd), takenwerk (leerlinggestuurd) en groepsgerichte activiteiten (wisselend 
leerkracht- en leerlinggestuurd). Verondersteld - en waargenomen - is dat ook evaluatieactiviteiten 
plaatsvinden, maar uit de verkregen data kon geen informatie worden afgeleid, die generaliseerbaar is 
naar de hele populatie daltonscholen.  
Genoemde activiteiten zijn gebruikelijk in meer vormen van basisonderwijs, maar krijgen een 
daltonkarakter als de leerkracht er doelbewust bepaalde elementen aan toevoegt om specifiek gedrag 
en vaardigheden van leerlingen te activeren. Deze elementen zijn het bij leerlingen bevorderen van 
verantwoordelijkheid, zelfstandig handelen, eigen keuzes maken, communicatieve vaardigheden, 
samenwerkingsvaardigheden en initiatief nemen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen 
tussen leerlingen. 
  
Op basis van het onderzoek is komen vast te staan, dat het daltononderwijs voor wat betreft 
takenwerk, instructie- en groepsactiviteiten op de volgende wijze plaatsvindt:  
Bij instructieactiviteiten geven leerkrachten hun leerlingen gelegenheid om elkaar te helpen en te laten 
samenwerken bij het oefenen van nieuwe leerstof. Een sterk element is leerlingen elkaar nieuwe 
leerstof laten aanleren - al dan niet met aanwijzingen van de leerkracht - en leerlingen zelf laten 
vaststellen of zij het doel van de instructie hebben behaald. In de praktijk van de gemiddelde 
daltonschool worden deze elementen nog weinig toegepast, of komt het voor dat slechts enkele 
leerlingen op deze manier instructie krijgen. Het in daltonkringen “typisch dalton” genoemde element 
om leerlingen zelf te laten bepalen of zij aan de instructie deelnemen, levert geen belangwekkende 
bijdrage aan de mate waarin de instructie daltonelementen bevat. Uit het onderzoek komt bovendien 
naar voren dat dit element in de meeste scholen vrijwel niet wordt toegepast. 
 
Hoewel een aanzienlijke hoeveelheid data is verzameld over het werken met taken in daltonscholen, 
kon van een zeer beperkt aantal gegevens de statistische betrouwbaarheid worden vastgesteld. Het 
hiermee geschetste beeld van het takenwerk betreft daarom feitelijk een onderdeel van deze activiteit 
en dient dan ook als zodanig te worden geïnterpreteerd.  
Er is betrouwbare informatie aangetroffen over de mate waarin leerlingen hun taken mogen plannen, 
nakijken, aftekenen en daarbij dagkleuren gebruiken. Daarbij blijkt dat deze elementen in de meeste 
daltonscholen worden toegepast. Het gebruik van dagkleuren komt in vrijwel alle scholen voor, maar 
tegelijk is vastgesteld, dat dit niet veel bijdraagt aan de mate waarin bij takenwerk daltonelementen 
worden toegepast.  
 
Bij groepsactiviteiten zijn alle leerlingen van de klas bij hetzelfde onderwerp betrokken en er is sprake 
van frequente interactie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling; interactie die binnen 
het daltononderwijs is bedoeld om leerlingen te stimuleren een eigen inbreng te hebben, vragen te 
stellen, ideeën te genereren, kritisch te zijn en zich daarmee bewust te worden van eigen 
mogelijkheden en kwaliteiten. Elementen die het daltonniveau van een groepsactiviteit verhogen, zijn 
het inhoudelijk betrekken van leerlingen bij de keuze en introductie van activiteiten, door leerlingen te 
laten samenwerken, opdrachten op een eigen manier te laten uitvoeren en resultaten op een eigen 
manier te laten presenteren. In de doorsnee daltonschool worden leerlingen voldoende gestimuleerd 
eigen ideeën in te brengen bij de inleiding van groepsactiviteiten en laat de leerkracht hen 
samenwerken in groepjes. Veel minder komt het voor dat (groepjes) leerlingen opdrachten op hun 
eigen manier kunnen uitvoeren, of op hun eigen manier kunnen laten zien dat zij hebben voldaan aan 
het doel van de les. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de daltonscholen deze 
elementen wél en de andere helft deze elementen niet toepast (zie Tabel 30). 
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7.1.3 Evaluatie van de onderzoeksmethodiek 
 
Op basis van literatuurstudie is een reeks kenmerken van daltononderwijs vastgesteld, die vervolgens 
zijn geoperationaliseerd in items. De items zijn inhoudelijk beoordeeld en bijgesteld op basis van een 
deskundigenraadpleging. In de items zijn aspecten benoemd die zich voordoen bij 
instructieactiviteiten, takenwerk, groeps- (of klassikale) activiteiten en evaluatie- en 
reflectieactiviteiten. De aspecten dragen bij aan het bij leerlingen bevorderen, stimuleren, dan wel 
faciliteren van zelfstandig handelen, samenwerken, zelf kiezen, of verantwoordelijk zijn. De items zijn 
verdeeld over drie deelinstrumenten: een zelfevaluatievragenlijst, observaties (event sampling) en 
voorgestructureerde interviews. 
Vanwege de relatief kleine populatie (N = 341 scholen) en de matige bereidheid van scholen om deel 
te nemen aan het onderzoek, kon de kwaliteit van de instrumenten niet vooraf worden getest door 
middel van proefafname op een beperkt aantal scholen. Dit heeft ertoe geleid dat schaalconstructie en 
bepaling van de psychometrische kwaliteit van de schalen (zoals betrouwbaarheid en 
itemrestcorrelaties) pas na de empirische dataverzameling kon plaatsvinden en uiteindelijk veel items 
niet in de definitieve schalen zijn opgenomen. Mogelijk is hierdoor informatie over activiteiten op het 
gebied van daltononderwijs verloren gegaan.  
In enkele gevallen bleken vrijwel alle items van één onderwijsactiviteit een betrouwbare schaal op te 
leveren, maar ondanks het uitzonderlijk hoge aantal items (tientallen) vertoonde de schaal slechts 
geringe inhoudelijke consistentie. De lage itemrestcorrelatie bij veel van de betrokken items 
bevestigde de matige kwaliteit van deze schalen, waardoor zij niet in de analyse zijn meegenomen. 
Tenslotte zijn vier betrouwbare schalen gevormd, waarvan drie op basis van observatiegegevens en 
een op basis van gegevens uit de zelfevaluatievragenlijst. Besloten is de laatstgenoemde schaal 
buiten de analyse te houden, vanwege de inhoudelijke overlap met een van de observatieschalen en 
een verhoogde kans op sociaalwenselijke antwoordtendenties. 
Het bepalen van het niveau van daltononderwijs, zoals dat voor dit onderzoek bedoeld was, is 
tenslotte uitgevoerd met behulp van drie schalen: 
a. de mate waarin leerlingen bij instructieactiviteiten eigen verantwoordelijkheden krijgen en met 
elkaar mogen werken; 
b. de mate waarin leerlingen bij takenwerk een eigen takenblad gebruiken en zelf werk nakijken; 
c. de mate waarin leerlingen bij groepsactiviteiten een eigen inbreng hebben en met elkaar mogen 
werken. 
De uitkomsten van deze metingen zijn hiervoor in paragraaf 7.1.2 beschreven. Daaruit komt duidelijk 
naar voren dat de constructie van schalen op het gebied van activiteiten in het daltononderwijs in 
beperkte mate succesvol is geweest. Geconcludeerd moet worden, dat dankzij de breedte van het 
gebied aan onderwijsactiviteiten - drie van de vier typen activiteiten zijn beschreven - een behoorlijk 
evenwichtig beeld van daltononderwijs kon worden vastgesteld, maar dat door het lage aantal items 
veel aspecten onvermeld zijn gebleven.  
 
 
7.2 Daltonontwikkeling als vorm van schoolverbetering 
 
7.2.1 Inleiding 
 
Nadat in 1924 het daltononderwijs in Nederland werd geïntroduceerd, groeide het aantal 
daltonscholen naar vele tientallen omstreeks de jaren ´60 van de vorige eeuw. Onder invloed van de 
toenmalige stroom aan onderwijsvernieuwingen verdwijnen daltonactiviteiten tussen 1967 en 1979 uit 
het zicht, om vanaf ´80 opnieuw te verschijnen (Berends, 2011a).   
Popp (1995) verklaart het succes van de “ tweede bloei” (Meijer, 1986) van het daltononderwijs in 
Nederland onder andere uit het feit, dat “die Grundsätze des Dalton Plans sich in Übereinstimmung 
[befinden] mit der staatlichen Bildungspolitik”. Popp wijst hier op overeenkomsten tussen het in 
diezelfde periode landelijk ingevoerde basisonderwijs en het daltononderwijs, zoals ontwikkelen van 
zelfstandigheid en verantwoordelijk zijn voor het eigen leren. Naar mag worden aangenomen, hebben 
deze overeenkomsten tussen basisscholen en daltonscholen het voor veel scholen eenvoudiger 
gemaakt om over te gaan tot het invoeren van daltononderwijs (Popp, 1995). Deze veronderstelling 
wordt ondersteund door vergelijkend Europees onderzoek, waaruit onder andere naar voren komt dat 
verbetering op schoolniveau altijd ingebed is in het educatieve klimaat in een bepaald land. Zelfs als 
scholen zelf hun verbeteringsdoelen kunnen bepalen, moet dit altijd in lijn zijn met de educatieve 
doelstellingen van de omgeving waarin zij zich bevinden (Creemers, Stoll & Reezigt, 2007).  
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Waar in dit verband aanvankelijk werd gesproken over het daltoniseren van het onderwijs, is 
geleidelijk de term daltonontwikkeling in zwang geraakt. Op basis van literatuur en een 
panelconsultatie is ten behoeve van deze studie een aantal kenmerken van daltonontwikkeling 
vastgesteld.  
Aanleiding voor dit onderzoek was dat daltonscholen voldoende prestaties en kwaliteit laten zien in de 
rapportage van de landelijke onderwijsinspectie. Dit leidde tot de vraag of daltonontwikkeling, als 
gevolg van die kenmerken, tot een zeer specifieke en misschien wel afwijkende vorm van 
onderwijsvernieuwing gerekend moet worden. Met deze vraag naar procesfactoren bij een 
verandering op schoolniveau is het fenomeen daltonontwikkeling in een breder, wetenschappelijk 
kader van ´school improvement´ of wel schoolverbetering geplaatst.  
 
Binnen het onderzoeksdomein van schoolverbetering richt men zich op onderzoek naar factoren die 
van invloed zijn op onderwijsresultaten (Hopkins et al., 2000; Teddlie & Reynolds, 2000). Uit literatuur 
blijkt dat schoolverbeteringsprocessen meer succesvol verlopen indien daarbij de volgende negen 
uitgangspunten worden gehanteerd: 
 - de school als uitgangspunt voor de verandering; 
- systematische benadering van verandering als langdurig proces gericht op incorporatie; 
- gerichtheid op interne condities voor processen van onderwijzen en leren; 
- gerichtheid op schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die het proces van onderwijzen en 
leren ondersteunen; 
- onderwijskundige doelen stellen op school-, leerkracht- en leerlingniveau;  
- hanteren van een multi-niveaubenadering; 
- hanteren van geïntegreerde implementatiestrategieën; 
- een of andere vorm van (externe) ondersteuning is aanwezig; 
- gebaseerd zijn op onderzoek, waarbij kennis uit verschillende wetenschapsgebieden wordt 
geïntegreerd (Creemers, Stoll & Reezigt, 2007; Hopkins, 2001; Mijs, 2007). 
In hoofdstuk 4 van dit proefschrift is uiteengezet dat alle kenmerken van daltonontwikkeling aansluiten 
op of een vorm zijn van tenminste één van de uitgangspunten bij schoolverbetering. Dat betekent dat 
scholen die in het kader van schoolverbetering daltononderwijs invoeren en handhaven, naar 
verwacht dezelfde uitgangspunten hanteren als scholen die zich richten op andere vormen van 
schoolverbetering. Als gevolg hiervan is de focus van dit onderzoek verschoven van 
daltonontwikkeling in engere zin naar schoolverbetering in bredere zin. 
In dit onderzoek is langs empirische weg nagegaan in hoeverre daltonscholen de uitgangspunten voor 
schoolverbetering toepassen bij de ontwikkeling van hun daltononderwijs. In paragraaf 7.2.2 is 
beschreven welke aspecten hierbij zijn aangetroffen en aansluitend wordt in paragraaf 7.2.3 het 
onderzoeksinstrument geëvalueerd.  
 
 
7.2.2 Activiteiten bij schoolverbetering in daltonscholen 
 
In daltonscholen vinden diverse activiteiten plaats die gericht zijn op het realiseren van 
daltononderwijs. Deze activiteiten sluiten aan op de uitgangspunten die de school hanteert bij dit 
proces van schoolverbetering. Binnen dit onderzoek zijn hiervoor negen uitgangspunten 
onderscheiden. 
Met behulp van 18 schalen in het onderzoeksinstrument ´schoolverbetering´ zijn gegevens verzameld 
over activiteiten die blijken aan te sluiten op 7 van de 9 uitgangspunten. Van twee uitgangspunten 
(uitgangspunt 7: hanteren van geïntegreerde implementatiestrategieën; en 9: gebaseerd zijn op 
onderzoek, waarbij kennis uit verschillende wetenschapsgebieden wordt geïntegreerd) konden geen 
betrouwbare schalen worden ontwikkeld.   
In deze paragraaf wordt besproken in hoeverre de uitgangspunten in daltonscholen worden toegepast. 
 
a. Toepassing van uitgangspunten bij schoolverbetering in daltonscholen 
 
Op basis van de psychometrische rapporten van de gebruikte schalen is nagegaan in hoeverre 
daltonscholen bij schoolverbetering gericht op daltononderwijs gebruik maken van de genoemde 
uitgangspunten. Tabel 35 geeft een overzicht van de toegepaste uitgangspunten, de bijbehorende 
schalen in het instrument en daarbij enkele parameters die uit het empirisch onderzoek naar voren zijn 
gekomen. De schaalnummering komt overeen met de psychometrische rapporten in bijlage 5. Uit de 
schaalgemiddelden is afgeleid in welke mate een uitgangspunt in daltonscholen wordt toegepast.  
Vanwege de omvang van de tabel is deze opgesplitst in Tabel 35a en 35b.  
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Uitgangspunt 2 (systematische benadering van verandering als langdurig proces gericht op 
incorporatie), uitgangspunt 3 (gerichtheid op interne condities: processen van onderwijzen en leren), 
uitgangspunt 4 (gerichtheid op schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die het proces van 
onderwijzen en leren ondersteunen) en uitgangspunt 8 (een of andere vorm van externe 
ondersteuning is aanwezig) worden ruim voldoende tot goed gehanteerd. Dat betekent dat 
schoolverbetering in de meeste daltonscholen in hoge mate volgens een cyclisch proces verloopt; er 
veel aandacht is voor het verwerven en/of vergroten van vaardigheden bij leerkrachten die het leren 
van kinderen bevorderen; en professionalisering van leerkrachten ruim voldoende in het schoolbeleid 
is opgenomen.  
Op het gebied van aansturing en ondersteuning zijn daltonscholen in hoge mate actief. De 
schoolleiding ondersteunt leerkrachten ruim voldoende en ook de beheersmatige kant van de 
schoolorganisatie is ruim voldoende in orde. De scholen worden gekenmerkt door een schoolcultuur 
die eveneens de processen van onderwijzen en leren ondersteunt. De  integrale leerlingzorg is goed 
geregeld. Teams en directie zijn ruim voldoende in staat om vernieuwingen te implementeren. 
Bovendien zijn leerkrachten aanzienlijk op de hoogte van en actief met de realisatie van 
daltononderwijs. 
De meeste daltonscholen schakelen externe begeleiding in bij daltongerichte schoolverbetering, met 
name bij het ondersteunen van leerkrachten.  
 

In daltonscholen wordt in redelijk voldoende mate aangesloten op uitgangspunt 1 (de school als 
uitgangspunt nemen voor de verandering) en uitgangspunt 5 (onderwijskundige doelen stellen op 
school-, leerkracht- en leerlingniveau). De meeste scholen baseren hun besluit om daltononderwijs in 
te voeren op bijeenkomsten waarin directie en team hun visie op onderwijs bespreken. Andere 
aandachtspunten die deze keuze zouden kunnen ondersteunen, zoals een sterkte/zwakteanalyse of 
recente onderwijsopbrengsten, worden hier veel minder bij betrokken.  
Het stellen van doelen ten gunste van schoolverbetering op daltongebied is in de meeste 
daltonscholen in voldoende mate aangetroffen, maar blijkt vooral gericht te zijn op doelen op 
schoolniveau. Ten aanzien van opbrengsten op het gebied van leerlingontwikkeling of 
leerkrachtvaardigheden wordt door scholen in veel mindere mate doelen geformuleerd en vastgelegd. 
Dit laatste lijkt opmerkelijk, omdat eerder is geconstateerd dat scholen goede gerichtheid laten zien 
ten aanzien van interne condities, in bijzonder de kwaliteit van processen van onderwijzen en leren. 
Dit verschil kan mogelijk verklaard worden uit het feit dat bij uitgangspunt 3 (zie schalen 3 en 4) 
bevordering van leerkrachtvaardigheden zeer wordt toegejuicht, maar niet expliciet wordt gesteld. Bij 
uitgangspunt 5 wordt deze explicitering wel nagegaan.  
Geconcludeerd kan worden, dat op daltonscholen de ontwikkeling van leerkrachten heel belangrijk 
wordt gevonden, maar dat men niet zover gaat om dit te verbinden aan concrete, toetsbare doelen.  
 
Een uitgangspunt dat nauwelijks door daltonscholen wordt gehanteerd, is uitgangspunt 6: hanteren 
van een multi-niveaubenadering. Een school kan worden opgevat als een onderwijskundig systeem, 
dat is opgebouwd uit meerdere niveaus. Verwacht wordt dat betrokken partijen gezamenlijk de 
gestelde doelen van schoolverbetering nastreven, indien alle niveaus bij de invoering van een 
vernieuwing worden ingeschakeld. “Uit onderzoeksliteratuur over effectieve scholen,” aldus Hopkins, 
“komt naar voren dat succes samenhangt met een zekere mate van identificatie en betrokkenheid die 
aanwezig is bij groepen buiten het lerarenteam. Denk aan leerlingen, ouders en zeker ook leden van 
de lokale gemeenschap” (Hopkins, 2001). In dit onderzoek is nagegaan wat de mate van 
betrokkenheid is van ouders, leerlingen, schoolbestuur en schoolleiding. Vanuit de kenmerken van 
daltonontwikkeling zijn tevens het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging en pabo-
daltonstudenten als niveaus toegevoegd. De betrokkenheid van deze niveaus bij het 
daltonontwikkelingsproces is vastgesteld aan de hand van de mate waarin (a) een niveau 
geïnformeerd is, (b) een inbreng heeft bij besluitvorming en (c) bij uitvoering, en (d) participeert in 
controle en evaluatie.  
Behalve het directieniveau, dat in aanzienlijke mate bij alle aciviteiten betrokken is, wordt 
betrokkenheid door de andere niveaus voornamelijk op het gebied van geïnformeerdheid aangetroffen 
(zie bijlage 5). Ouders, leerlingen, schoolbestuur en daltonstagiaires zijn in redelijke mate op de 
hoogte van de daltonontwikkeling in de school. Het NDV-bestuur is in geringe mate op de hoogte. De 
laatstgenoemde 5 niveaus zijn niet of in geringe mate betrokken bij de overige activiteiten. 
Daltonscholen kunnen beter aansluiten op dit uitgangspunt door ouders, leerlingen en pabostudenten 
meer inbreng te geven in de uitvoering van het daltonontwikkelingsproces; het schoolbestuur in te 
schakelen bij de controle en evaluatie ervan; en het NDV-bestuur een inbreng te geven bij de 
besluitvorming over schoolverbetering op daltongebied. 
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Tabel 35a 
Toepassing uitgangspunten schoolverbetering door daltonscholen 
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1. de school als uitgangspunt 
nemen voor de verandering 

 

Schaal 1: De mate waarin met 
schoolverbetering wordt 
aangesloten op de actuele 
situatie van de school 

 

.75 
 

1.62 (0 - 3) 
 

gematigd 
voldoende 

2. systematische benadering 
van verandering als langdurig 
proces gericht op incorporatie 

Schaal 2: De mate waarin het 
proces van schoolverbetering op 
cyclische wijze verloopt 

.73 .95 (0 - 1) goed 

3. gerichtheid op interne 
condities: processen van 
onderwijzen en leren 

Schaal 3: De mate waarin 
schoolverbetering is gericht op 
het verwerven en/of vergroten 
van vaardigheden bij 
leerkrachten die het leren van 
kinderen bevorderen 

.72 1.75 (0 - 2) goed 

 Schaal 4: De mate waarin 
professionalisering van 
leerkrachten in het schoolbeleid 
is opgenomen 

.77 2.26 (0 - 3) ruim 
voldoende 

4. gerichtheid op 
schoolprocedures, rollen, 
structuren en bronnen die het 
proces van onderwijzen en 
leren ondersteunen 

Schaal 5: De mate waarin 
activiteiten van de schoolleiding 
de processen van onderwijzen 
en leren ondersteunen 

.82 2.13 (0 - 3) ruim 
voldoende 

 Schaal 6: De mate waarin 
kenmerken van de schoolcultuur 
de processen van onderwijzen 
en leren ondersteunen 

.84 2.54 (0 - 3) goed 

 Schaal 7: De mate waarin 
kenmerken van organisatie en 
beheer de ontwikkeling van 
daltononderwijs ondersteunen 

.72 2.19 (0 - 3) ruim 
voldoende 

 Schaal 8: De mate waarin 
sprake is van integrale 
leerlingzorg 

.72 2.51 (0 - 3) goed 

 Schaal 9: De mate waarin wordt 
voldaan aan voorwaarden voor 
het implementeren van 
vernieuwingen 

.73 2.01 (0 - 3) ruim 
voldoende 

 Schaal 10: De mate waarin 
opvattingen en overtuigingen 
van leerkrachten het 
onderwijzen en leren 
ondersteunen 

.73 2.47 (0 - 3) ruim 
voldoende 

 
 
 
b. Doen daltonscholen wat zij belangrijk vinden bij schoolverbetering op daltongebied? 
 
In paragraaf 4.3.2 is vastgesteld dat alle kenmerken van daltonontwikkeling aansluiten op of een vorm 
zijn van tenminste één van de uitgangspunten bij schoolverbetering. Daarbij is opgemerkt, dat vanuit 
het perspectief van auteurs en betrokkenen bij de realisatie van daltononderwijs rekening wordt 
gehouden met alle uitgangspunten, maar dat er ook een voorkeur lijkt te bestaan voor bepaalde 
activiteiten, terwijl andere activiteiten minder aandacht krijgen. In deze paragraaf wordt nagegaan in 
hoeverre deze voorkeur uit het empirisch onderzoek naar voren komt. 
Vanuit daltonliteratuur en -werkveld lijkt een voorkeur te bestaan voor het uitgangspunt om een multi-
niveaubenadering te hanteren (uitgangspunt 6) en gebruik te maken van geïntegreerde 
implementatiestrategieën (uitgangspunt 7). Het belang dat daltonscholen hechten aan het betrekken 
van meerdere niveaus bij het schoolverbeteringsproces (uitgangspunt 6), wordt vanuit het empirisch 
onderzoek niet weersproken. Wel is in de voorgaande bespreking van Tabel 35 duidelijk geworden dat  
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Tabel 35b 
Toepassing uitgangspunten schoolverbetering door daltonscholen (vervolg) 
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5. onderwijskundige doelen 
stellen op school-, leerkracht- 
en leerlingniveau 

 

Schaal 11: De mate waarin de 
school in het kader van 
schoolverbetering doelen heeft 
gesteld op school-, leerkracht- 
en leerlingniveau 

 

.73 
 

.62 (0 - 1) 
 

voldoende 

6. hanteren van een multi-
niveaubenadering 

Schaal 12: De mate waarin het 
schoolbestuur betrokken is bij 
het schoolverbeteringsproces 

.77 .99 (0 - 3) zeer 
onvoldoende 

 Schaal 13: De mate waarin de 
directie betrokken is bij het 
schoolverbeteringsproces 

.71 2.74 (0 - 3) goed 

 Schaal 14: De mate waarin de 
leerlingen betrokken zijn bij het 
schoolverbeteringsproces 

.80 1.43 (0 - 3) onvoldoende 

 Schaal 15: De mate waarin de 
ouders betrokken zijn bij het 
schoolverbeteringsproces 

.78 1.31 (0 - 3) onvoldoende 

 Schaal 16: De mate waarin het 
NDV-bestuur betrokken is bij het 
schoolverbeteringsproces 

.81 .98 (0 - 3) zeer 
onvoldoende 

 Schaal 17: De mate waarin 
daltonstagiaires van de pabo 
betrokken zijn bij het 
schoolverbeteringsproces 

.82 .88 (0 - 3) zeer 
onvoldoende 

8. een of andere vorm van 
(externe) ondersteuning is 
aanwezig 

Schaal 18: De mate van 
deskundige en schoolspecifieke, 
externe begeleiding voor de 
schoolleiding en de leerkrachten 

.88 .80 (0 - 1) ruim 
voldoende 

 
 
daltonscholen dit perspectief maar ten dele benutten en andere belanghebbenden - dan schoolleiding 
en leerkrachten - slechts beperkt bij het ontwikkelingsproces betrekken.  
De toepassing van geïntegreerde implementatiestrategieën (uitgangspunt 7), door de invoering van 
daltononderwijs niet alleen vanuit bestuur of management te laten bepalen, maar ook door 
leerkrachten dan wel het team nadrukkelijk hierbij te betrekken, wordt in de daltonliteratuur en het 
werkveld eveneens kenmerkend genoemd. Bij dit onderzoek is geen betrouwbare informatie 
beschikbaar gekomen, op grond waarvan dit aspect bevestigd of ontkend kan worden. 
De resultaten uit het onderzoek bevestigen de voorkeur van daltonscholen voor activiteiten die 
aansluiten op uitgangspunt 2 (systematische benadering van verandering als langdurig proces gericht 
op incorporatie), uitgangspunt 4 (gerichtheid op schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die 
het proces van onderwijzen en leren ondersteunen) en uitgangspunt 8 (een of andere vorm van 
(externe) ondersteuning is aanwezig).  
 
Het onderzoek toont voorts aan dat daltonscholen in ruim voldoende mate gericht zijn op interne 
condities (uitgangspunt 3), met name het structureel verbeteren van leerkrachtvaardigheden. Daarbij 
is vastgesteld dat ontwikkeling van leerkrachten heel belangrijk wordt gevonden, maar geen expliciete 
aandacht krijgt. Binnen daltonontwikkeling is dit uitgangspunt alleen geassocieerd met het kenmerk 
continuïteit. Daarmee lijkt het streven naar continuïteit voor daltonscholen het voornaamste motief om 
aandacht te besteden aan leerkrachtvaardigheden, zonder daaraan specifieke eisen te verbinden. 
De school als uitgangspunt nemen voor de verandering (uitgangspunt 1) en onderwijskundige doelen 
stellen op school-, leerkracht- en leerlingniveau (uitgangspunt 5) zijn beide met 1 kenmerk van 
daltonontwikkeling verbonden. Uit het onderzoek blijkt dat daltonscholen redelijk voldoende aansluiten 
op deze uitgangspunten, maar daarbij niet veel activiteiten laten zien. 
Voor het uitgangspunt dat schoolverbetering gebaseerd dient te zijn op resultaten uit eerder 
onderzoek (9) is onvoldoende bewijs aangetroffen. 
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Samenvattend kan worden geconcludeerd dat daltonscholen het belangrijk vinden - en dit laten zien - 
om bij schoolverbetering op daltongebied systematisch te werk te gaan, zich te richten op procedures 
die het onderwijs en leren ondersteunen en daarbij gebruik te maken van externe deskundigheid.   
Ook vinden daltonscholen het van belang dat leerkrachten hun vaardigheden verbeteren en dat 
meerdere belanghebbenden bij het daltonontwikkelingsproces betrokken zijn, maar dit wordt slechts 
beperkt in praktijk gebracht. 
 
 
7.2.3 Evaluatie van de onderzoeksmethodiek 
 
Bij de constructie van het onderzoeksinstrument voor activiteiten op het gebied van schoolverbetering 
is gebruik gemaakt van twee bronnen: allereerst de lijst van en informatie over kenmerken van 
daltonontwikkeling, waarmee veel daltongerelateerde activiteiten benoemd konden worden, die 
vervolgens als item opgenomen zijn; en daarnaast bood materiaal (schalen, items, beschrijvingen) uit 
eerder onderzoek op het gebied van schoolverbetering suggesties die verwerkt zijn bij het formuleren 
van items en het samenstellen van schalen. Niet voor alle uitgangspunten, of aspecten daarvan, bleek 
materiaal voorhanden te zijn, zodat ook nieuwe schalen ontwikkeld moesten worden.  
In de uiteindelijke vragenlijst zijn tenslotte 20 voorlopige schalen opgenomen. Van alle schalen is de 
psychometrische kwaliteit bepaald, waarna de volgende schalen uit het instrument zijn verwijderd: 
- De hoeveelheid tijd die de school uittrekt voor het proces van daltonontwikkeling. 
- De mate waarin resultaten van daltonontwikkeling zijn ingevoerd in de dagelijkse gang van zaken in 
de school. 
- De mate waarin sprake is van top-down- en bottom-upstrategieën.  
- De mate waarin gebruik wordt gemaakt van data om het ontwikkelingsproces te monitoren en 
evalueren. 
- De mate van deelname aan activiteiten op het gebied van daltonprofessionalisering door directie en 
leerkrachten. 
- De mate van deelname aan netwerkbijeenkomsten in het kader van daltononderwijs. 
- De mate waarin maakt de school gebruik maakt van resultaten uit (wetenschappelijk) onderzoek. 
Voor de schaal waarmee de multi-niveaubenadering is bepaald, bleek een te complexe 
antwoordstructuur te zijn gehanteerd. Nadat deze schaal is opgesplitst in 6 nieuwe schalen (waarin 
ditmaal per doelgroep de items werden gebundeld), is van deze schalen een voldoende 
betrouwbaarheid met een Cronbach´s alpha variërend van .71 tot .82  vastgesteld en zijn zij alsnog in 
het instrument opgenomen. 
Voor het construeren van een schaal om het uitgangspunt ´gebaseerd op onderzoek, waarbij kennis 
uit verschillende wetenschapsgebieden wordt geïntegreerd´ te onderzoeken, is in de literatuur geen 
bestaand materiaal aangetroffen. Er is daarom voor dit uitgangspunt een nieuwe schaal ontwikkeld 
met een Cronbach´s alpha van .83. Omdat deze schaal slechts twee items telde, is hij buiten het 
onderzoeksinstrument gehouden.  
Tenslotte zijn 18 betrouwbare schalen vastgesteld, waarmee 7 van de 9 uitgangspunten zijn 
onderzocht. Daarmee kon een breed gebied aan activiteiten met betrekking tot schoolverbetering 
worden beschreven. 
De conclusie van deze paragraaf is dat met behulp van het onderzoeksinstrument meer inzicht is 
verkregen in schoolverbeteringsactiviteiten van daltonscholen. De gehanteerde schalen kunnen op 
basis van hun getoonde bruikbaarheid mogelijk bij eventueel vervolgonderzoek worden ingezet. 
 
 
7.3 Daltononderwijs als reden voor schoolverbetering 
 
7.3.1 Inleiding 
 
De aanleiding voor dit onderzoek was de veronderstelling dat indien in een basisschool nauwelijks 
sprake is van enige vorm van daltononderwijs, als gevolg van diverse interventies het daltongehalte 
van de school zal toenemen. Verwacht werd hiermee inzicht te krijgen in interventies en activiteiten 
die daadwerkelijk aan deze niveauvermeerdering bijdragen, onder andere met het oog op het 
optimaliseren van toekomstige innovatieprocessen waarin daltononderwijs centraal staat.  
Naar aanleiding van deze veronderstelling is de onderzoeksvraag gesteld: 
  
Welke schoolverbeteringsactiviteiten gaan gepaard met een hoger niveau van daltononderwijs? 
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Ter beantwoording van deze vraag is vastgesteld in welke mate daltononderwijs zich voordoet in 
daltonscholen en in welke mate op daltonscholen activiteiten op het gebied van schoolverbetering 
plaatsvinden. 
In voorgaande paragrafen 7.1 en 7.2 is beschreven wat in daltonscholen is aangetroffen op het gebied 
van daltononderwijs en schoolverbetering. Ondanks dat een bescheiden deel van de verkregen data 
statistisch voldoende betrouwbaar en derhalve bruikbaar bleek, is vastgesteld dat elementen van 
daltononderwijs worden toegepast bij instructieactiviteiten, takenwerk en groepsactiviteiten. Hierdoor 
was het mogelijk om de aanwezigheid van daltonaspecten over een breed gebied van 
onderwijsactiviteiten in de scholen aan te tonen.  
Voorts is inzicht verkregen in de mate waarin daltonscholen ten behoeve van hun daltonontwikkeling 
rekening houden met uitgangspunten die succesvolle schoolverbetering bevorderen. Met deze nieuwe 
kennis is onderzocht of en welk verband aanwezig is tussen de mate van daltononderwijs en de mate 
van schoolverbetering, teneinde de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. 
In paragraaf 7.3.2 wordt ingegaan op de conclusie als gevolg van de eerste onderzoeksvraag. In 
paragraaf 7.3.3 wordt de onderzoeksmethodiek geëvalueerd. 
 
 
7.3.2 Beantwoording van de eerste onderzoeksvraag 
 
De vraag welke schoolverbeteringsactiviteiten gepaard gaan met een hoger niveau van 
daltononderwijs, impliceert de aanname dat schoolverbetering en daltononderwijs met elkaar 
samenhangen. Op grond van deze aanname is daarom statistisch nagegaan in welke mate de 
schalen, waarmee deze variabelen zijn gemeten, met elkaar correleren. Daarbij is verband gevonden 
tussen 11 schalen voor schoolverbetering en 4 schalen voor daltononderwijs.  
Na verwijdering van 1 daltonschaal wegens aanwezig veronderstelde, sociaalwenselijke respons, is 
het verband tussen daltononderwijs en schoolverbetering vervolgens nader onderzocht met behulp 
van exploratieve modelanalyse.  
Uit de parameters in het model Daltononderwijs en Schoolverbetering (paragraaf 6.3.3, figuur 3) is 
afgeleid dat er een negatieve samenhang bestaat tussen daltononderwijs en schoolverbetering. Dat 
betekent dat bij een laag niveau van daltononderwijs in scholen een toename aan activiteiten ontstaat 
op het gebied van schoolverbetering. Deze uitkomst maakt duidelijk dat het niveau van 
daltononderwijs binnen dit model niet het gevolg maar de oorzaak is van schoolverbetering.  
 
Op grond hiervan luidt het antwoord op de eerste onderzoeksvraag: 
 
Als in scholen het niveau van daltononderwijs te laag wordt ervaren, ontstaat een toename van 
schoolverbeteringsactiviteiten gericht op daltonontwikkeling.  
Het daltonniveau is gering indien bij instructie- en groepsactiviteiten leerlingen te weinig 
samenwerken, geen inbreng hebben in de les en elkaar niet mogen helpen bij het leren.  
Daltongerichte schoolverbetering neemt toe indien de schoolleiding leerkrachten stimuleert, 
ondersteunt en feedback geeft, er doelgerichte verbetering van leerkrachtvaardigheden plaatsvindt, 
gedeelde visie en verantwoordelijkheid de schoolcultuur bepalen en het schoolbestuur betrokken is bij 
de planning en evaluatie van verbeteringsprocessen. 
 
Het bovenstaande ondersteunt de veronderstelling in hoofdstuk 2 van deze studie, dat 
daltononderwijs een invloedrijke factor vormt, die betrokkenen stimuleert zich bewust te worden van 
en te reflecteren op hun persoonlijke en gedeelde pedagogische en onderwijskundige opvattingen.  
De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat aanleiding geven tot schoolverbetering de effectieve 
functie is van daltononderwijs.  
  
 
7.3.3 Evaluatie van de onderzoeksmethodiek 
 
De conclusie, dat daltononderwijs aanleiding vormt tot verhoogde activiteit op het gebied van 
schoolverbetering, dient met enige terughoudendheid te worden aanvaard.  
Allereerst zijn van de vier veronderstelde variabelen van daltononderwijs (instructie, takenwerk, 
groepsactiviteiten en evaluatie) alleen de variabelen instructie en groepsactiviteiten in het causale 
model opgenomen en zijn van deze variabelen bovendien niet alle aspecten (items) meegewogen. 
Met twee variabelen is de factor daltononderwijs ten dele beschreven. 
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Hoewel de variabelen in het model inhoudelijk relevant zijn voor daltononderwijs, zal verder 
onderzocht moeten worden of met de items van de respectievelijke schalen het daltongehalte van een 
onderwijsactiviteit adequaat genoeg wordt gemeten. De beperkt gebleken bruikbaarheid van het 
onderzoeksinstrument rechtvaardigt de aanbeveling om nieuwe schalen te construeren waarmee 
daltononderwijs beter onderzocht kan worden. 
 
Ook de bruikbaarheid van de variabelen op het gebied van schoolverbetering vraagt om een nadere 
evaluatie. Conform de prognose op basis van literatuur (paragraaf 4.2) blijken in het finale 
onderwijsmodel slechts drie van de negen uitgangspunten, die in literatuur als belangwekkend worden 
genoemd bij succesvolle schoolverbetering, te kunnen worden bevestigd.  
Effectieve variabelen zijn ondersteuning door de schoolleiding, kenmerken van de schoolcultuur, 
verbeteren van leerkrachtvaardigheden en betrokkenheid van het schoolbestuur. Ook in literatuur over 
schoolverbetering en onderwijsinnovatie worden deze elementen door meerdere auteurs benoemd 
(Creemers, Stoll & Reezigt, 2007; Van de Grift, 1987; Hopkins, 2005; Houtveen & Van der Velde, 
2011; Mijs, 2007; Teddlie & Reynolds, 2000; Van Velzen et al., 1985).  
 
De beperkt inhoudelijke samenstelling van het model plaatst kanttekeningen bij de kwaliteit van het in 
dit onderzoek toegepaste theoretisch kader en vraagt om herdefiniëring van daarin opgenomen 
uitgangspunten. Deze overweging wordt ondersteund door hier eerder beschreven evidentie uit 
onderzoeksliteratuur en de bijdrage van specifieke variabelen in het model voor daltononderwijs, 
schoolverbetering en onderwijskwaliteit.  
Derhalve wordt bij de samenstelling van een vernieuwd theoretisch model voor schoolverbetering 
gepleit voor de volgende componenten:  
- professionalisering van de leraar; 
- interactieve betrokkenheid van de schoolleiding; 
- voorwaarden die het onderwijzen en leren direct ondersteunen, zoals kenmerken van de 
schoolcultuur (leerlinggerichtheid, teamcohesie) en structureel monitoren van vorderingen. 
Daarnaast lijkt het van belang dat programma´s voor schoolverbetering doelgericht en planmatig 
worden uitgevoerd, waarbij het schoolbestuur niet alleen een formaliserende en faciliterende rol 
vervult, maar tevens interactief betrokken is bij het monitoren van het verbeteringsproces. 
 
 
7.4 Voldoende onderwijsopbrengsten dankzij daltononderwijs? 
 
7.4.1 “Dat de Daltonmolen draait, hebben we nu wel begrepen, maar maalt ze ook?”

3
   

 
Het is voor daltonscholen van belang om te weten welke schoolverbeteringsactiviteiten zinvol zijn bij 
het invoeren en versterken van daltonelementen in hun onderwijs. Voor reguliere basisscholen kan dit 
eveneens interessant zijn: in geval zij daltononderwijs zouden willen invoeren, maar ook omdat zij 
deze activiteiten waarschijnlijk kunnen toepassen bij schoolverbeteringsprocessen die niet op dalton 
gericht zijn.  
Voor reguliere basisscholen is het echter in de eerste plaats van belang te weten of het de moeite 
waard is om daltononderwijs in te voeren. Wat hebben de leerlingen er aan? Wat heeft de school er 
aan? 
In het inleidende hoofdstuk is gewezen op de functie van daltononderwijs voor wat betreft het 
aanmoedigen van leerkrachten om leerlinggericht, doelbewust en didactisch-creatief te onderwijzen, 
om leerlingen aan te moedigen zichzelf te zijn en zichzelf te leren kennen, nieuwe activiteiten te 
ondernemen en eigen initiatief te ontplooien. Kortom, de keuze voor daltononderwijs impliceert 
investeren in verandering van leergedrag bij leerlingen en onderwijsgedrag bij leerkrachten. 
Daarnaast zijn aanwijzingen gevonden dat daltononderwijs leidt tot wijziging in de manier waarop men 
in de school met elkaar omgaat. Dit omgaan-met-elkaar als element van daltononderwijs blijkt ook uit 
de analyse van Van der Ploeg, die uit het werk van Helen Parkhurst het begrip ´socialiteit´ naar voren 
haalt en stelt dat “een omvattende vaardigheid die leerlingen volgens Parkhurst vanzelf leren ... 
samenleven [is]: met elkaar omgaan, rekening houden met anderen, zich verantwoordelijk weten voor 
het geheel ... Het enige dat leerlingen nodig hebben is de gelegenheid om ervaring op te doen” (Van 
der Ploeg, 2010). 
Deze kenmerken van daltononderwijs ten spijt, telt voor veel basisscholen (en ouders van leerlingen) 
vooral de vraag of hun onderwijs voldoende leeropbrengsten oplevert. Die vraag plaatst het belang 

                                                
3
 Bigot, Diels en Kohnstamm, 1924. 



  132 

van dit onderzoek in een breder, maatschappelijk perspectief. Met een populatie van 5% van alle 
basisscholen is daltononderwijs in omvang de grootste vorm van onderwijsvernieuwing in Nederland. 
Hoe presteren al die daltonscholen op het gebied van onderwijsresultaten en kwaliteit van het 
onderwijsproces? Dit wordt in de volgende paragraaf nader uitgewerkt. 
 
 
7.4.2 Beantwoording van de tweede onderzoeksvraag 
 
Uit verslagen van de onderwijsinspectie komt een positief beeld van daltononderwijs naar voren. Dit 
beeld is in deze studie bevestigd na analyse van inspectieverslagen uit de periode 2002 - 2010. 
Deze gevolgtrekking is als uitgangspunt genomen bij het formuleren van de tweede onderzoeksvraag:  
 
Leidt een hoger niveau van daltononderwijs tot een positiever oordeel van de onderwijsinspectie over 
onderwijsopbrengsten en onderwijsleerprocessen? 
 
Deze vraag leek in eerste instantie beantwoord te kunnen worden door de samenhang te 
onderzoeken tussen het niveau van daltononderwijs en de kwaliteit van het onderwijs van een school. 
Inmiddels is in het voorgaande vastgesteld dat de mate van daltononderwijs nauw samenhangt met 
de mate van schoolverbetering in een daltonschool. Eerder is al besproken dat schoolverbetering pas 
zinvol is, indien dit leidt tot verhoogde leerresultaten. Hopkins is daar duidelijk over, als hij stelt dat 
“unless school improvement strategies impact directly on learning and achievement, then we are 
surely wasting our time” (Hopkins, 2001).  
Schoolverbetering is “een systematische strategie om leerlingresultaten te verbeteren door 
ontwikkeling van de professionaliteit van de leerkrachten, schoolleiding en schoolorganisatie en door 
ontwikkeling van het vermogen van de school om veranderingen te hanteren en te versterken” 
(Hopkins, 2001; Mijs, 2007). Deze betekenis impliceert dat de samenhang met schoolverbetering niet 
genegeerd mag worden. Voor het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag is daarom het 
verband onderzocht tussen drie factoren in een school: daltononderwijs én schoolverbetering én 
onderwijskwaliteit. Met behulp van structurele modelanalyse is aangetoond dat daltononderwijs 
schoolverbeteringsactiviteiten genereert, waardoor de kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs 
worden bevorderd en de onderwijsinspectie de school positiever beoordeelt. Deze uitkomst sluit 
nauwkeurig aan op de hierboven geformuleerde definitie van effectieve schoolverbetering. 
Schoolverbetering in daltonscholen leidt inderdaad tot verbeterde leerlingresultaten en wordt bepaald 
door factoren op het gebied van leerkrachtprofessionaliteit, schoolleiding, aspecten van de 
schoolcultuur en bestuurlijke betrokkenheid. 
Ten tweede kan de vraag of een hoger niveau van daltononderwijs leidt tot een positiever oordeel van 
de inspectie, op basis van dit inzicht niet worden beantwoord, omdat in het onderzoek geen directe 
samenhang van betekenis is aangetroffen tussen de mate van daltononderwijs en de mate van 
onderwijskwaliteit.  Wél kan worden geconcludeerd dat daltonscholen, die actief werken aan het 
verbeteren van hun daltononderwijs, hiermee bijdragen aan de kwaliteit van hun onderwijs.  
Deze conclusie maakt duidelijk, dat een positief oordeel van de onderwijsinspectie over daltonscholen 
wordt veroorzaakt door het feit dat deze scholen doelgericht werken aan een vorm van 
schoolverbetering. Benadrukt moet worden dat de keuze voor daltononderwijs en niet de beoordeling 
van de inspectie hier bepalend is geweest om activiteiten op het gebied van schoolverbetering op te 
zetten.  
 
Op grond van het voorgaande kan de tweede onderzoeksvraag als volgt worden beantwoord: 
 
Scholen die door de keuze voor daltononderwijs een schoolverbeteringsproces activeren, mogen 
verwachten dat dit leidt tot verbeterde onderwijsleeromstandigheden en een gunstige beoordeling 
door de inspectie van onderwijs. 
 
De conclusie is dat daltononderwijs in de keten van effectieve schoolverbetering een belangwekkende 
signaalfunctie vervult. De keuze van scholen om daltononderwijs te realiseren lijkt eerder te worden 
gemotiveerd door de verwachting dat dalton gunstig onderwijs- en leergedrag en plezierige 
omgangsvormen oplevert, in plaats van te willen voldoen aan normen voor onderwijskwaliteit en -
opbrengsten. Doordat daltononderwijs aanzet tot schoolverbetering, ontstaan omstandigheden die 
ertoe leiden dat scholen betere kwaliteitskenmerken en hogere leeropbrengsten vertonen. 
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7.4.3 Evaluatie van de onderzoeksmethodiek 
 
Bij het onderzoeken van het veronderstelde verband tussen daltononderwijs, schoolverbetering en 
onderwijskwaliteit is uitgegaan van de correlatiematrix van de schalen bij deze variabelen. Daaruit zijn 
schalen voor schoolverbetering geselecteerd, die een correlatiecoëfficiënt van tenminste |.10| 
vertonen met schalen voor daltononderwijs en schalen voor onderwijskwaliteit. De correlaties tussen 
de 17 schalen uit deze selectie zijn gebruikt voor modelconstructie in LISREL. Op basis van 9 schalen 
is tenslotte het model Daltononderwijs, schoolverbetering en onderwijskwaliteit (paragraaf 6.4.2, figuur 
4) geconstrueerd, waarmee het verband tussen daltononderwijs, schoolverbetering en 
onderwijskwaliteit is aangetoond.  
Naar verwacht bleek dit model voor de factoren daltononderwijs en schoolverbetering dezelfde 
variabelen te bevatten als het model Daltononderwijs en schoolverbetering dat bij de beantwoording 
van de eerste onderzoeksvraag is gebruikt. Er zijn geen grote afwijkingen geconstateerd tussen de 
parameters en toetswaarden van beide modellen. Deze overeenkomsten vormen een sterke 
aanwijzing dat de in de modellen aangetroffen variabelen voor daltononderwijs (instructie en 
groepsactiviteit ) en schoolverbetering (steun schoolleiding, directiebetrokkenheid, schoolcultuur, 
leerkrachtvaardigheden en bestuursbetrokkenheid) inderdaad als indicatoren voor deze factoren 
kunnen worden beschouwd. 
Met behulp van het model Daltononderwijs, schoolverbetering en onderwijskwaliteit is duidelijk 
geworden dat er vrijwel geen direct verband bestaat tussen daltononderwijs en onderwijskwaliteit en 
dat er redelijk verband aanwezig is tussen schoolverbetering en onderwijskwaliteit. Hieruit wordt 
geconcludeerd dat het model voldoende geschikt is om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden.   
 
 
7.5 Consequenties voor het daltononderwijs 
 
Uit de reacties van leerkrachten en schoolleiders van daltonscholen die gedurende dit onderzoek zijn 
gehoord, gelezen en gezien, blijkt vooral enthousiasme en bevlogenheid jegens de waarde van 
werken in het daltononderwijs. Men geeft aan een vaak niet nader te beschrijven gevoel van 
voldoening te ervaren over de wijze waarop leerlingen participeren en presteren, de vrijheid waarmee 
men de eigen rol als leerkracht kan invullen, de manier waarop in teamverband wordt gewerkt, de 
aard van contacten (bevestiging en uitwisseling) met collega-daltonscholen. Deze intuïtieve 
beoordeling leidt ertoe dat daltonleerkrachten en -directies veronderstellen, zelfs verwáchten dat 
daltononderwijs een goede vorm van onderwijs is. 
Met dit onderzoek is  tenminste voor een gedeelte aangetoond, dat zij daarin gelijk hebben. Niet 
alleen is daltononderwijs een belangwekkend motief tot schoolverbetering gebleken, maar indirect 
heeft het ook positief effect op de kwaliteit van het onderwijsproces en de onderwijsopbrengsten.  
Tegelijk is geleerd, dat in daltonscholen activiteiten op het gebied van schoolverbetering opvallend 
afnemen, zodra een bepaald niveau van daltononderwijs is bereikt (zie paragraaf 6.3.2, Tabel 33).  
Nu uit deze studie is gebleken dat juist actíeve schoolverbetering de kwaliteit van het onderwijs en 
daarmee het oordeel van de inspectie beïnvloedt, is het raadzaam dat daltonscholen hun ontwikkeling 
continu aandacht geven. In dit verband pleit Van Hennik (1998) “niet voor rigoureuze wijzigingen om 
de paar jaar, maar voor kleine regelmatige aanpassingen van de dagelijkse praktijk, een organisch 
proces van leren en vernieuwen” en noteren Jansen en De Haan (2006): “Dalton is nooit af. Daarom is 
het nodig om blijvende aandacht te schenken aan continuïteit, waarborg en vernieuwing.” Door 
bijvoorbeeld een structurele, jaarlijkse cyclus van planning, uitvoering en evaluatie te hanteren en 
daarbij niet alleen op schoolniveau, maar ook op leerkracht- en leerlingniveau verbeteringen na te 
streven en expliciteren, kunnen daltonscholen hun daltonontwikkeling in de ´actieve modus´ houden. 
Creemers, Stoll en Reezigt (2007) benadrukken in dit verband dat doelen voor schoolverbetering 
uitgedrukt moeten worden in leerlingresultaten of factoren op school- en leerkrachtniveau, ofwel eisen 
stellen aan de beoogde effecten en het beoogde verbeteringsproces. 
Duidelijk is geworden welke mogelijkheden leerkrachten hebben om hun onderwijsactiviteiten te 
verrijken met daltonelementen. Weliswaar was het onderzoeksinstrument niet toereikend om het 
daltonniveau van álle onderwijsactiviteiten te bepalen, maar voor instructie- en groepsactiviteiten is 
vastgesteld dat nog veel werkvormen onbenut blijven. Door leerlingen bij instructielessen meer samen 
te laten doen, zoals oefenen, doorgronden en aan elkaar uitleggen van nieuwe leerstof en hen bij 
groepsactiviteiten actiever te betrekken bij hoe en welke nieuwe leerstof geleerd gaat worden, geeft 
een daltonleerkracht leerlingen meer gelegenheid om ervaring op te doen met ontdekken en 
toepassen van de leerstof en met het doelmatig communiceren met anderen. 
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In haar beleidsplan schrijft de NDV “het daltononderwijs [te willen] stimuleren, verder (doen) 
ontwikkelen en de kwaliteit daarvan [te] bevorderen en bewaken” (Nederlandse Dalton Vereniging, 
2008d). Het bewaken vindt plaats door middel van visitatie van de daltonscholen. Dit omvat onderzoek 
van en bezoek aan een (aspirant) daltonschool namens de NDV, om vast te stellen of “op de school 
daltononderwijs wordt verzorgd dat voldoet aan de actuele inzichten rond kwalitatief goed 
daltononderwijs” (Nederlandse Dalton Vereniging, 2009b). 
Verondersteld wordt dat, zodra de daltonvereniging een visitatie aankondigt, dit voor veel 
daltonscholen aanleiding vormt om zich te beraden op het niveau van hun daltononderwijs, dit 
vervolgens willen verbeteren en hierdoor actief worden op het gebied van schoolverbetering. Hiermee 
zouden scholen de daltonvereniging als belangrijke factor kunnen opvatten in het kader van hun 
daltonontwikkeling. Tijdens het onderzoek is echter onvoldoende bewijs gevonden dat dit belang 
bevestigt.  
De resultaten die uit het onderzoek naar voren komen, wijzen wel op het belang van inbreng door de 
daltonvereniging bij besluitvorming en uitvoering (van dalton) op schoolniveau. Formeel voldoet de 
vereniging aan deze inbreng - met name door richtlijnen te verstrekken voor de implementatie van 
daltonaspecten en door het vaststellen van rechten en plichten van een school als lid van de NDV -, 
maar daltonscholen geven aan deze inbreng in zeer geringe mate te ervaren. De rol van de vereniging 
om de daltonontwikkeling te controleren en evalueren komt uit het onderzoek naar voren als een 
aspect dat aanzienlijk bijdraagt aan de betrokkenheid van de NDV (zie psychometrisch rapport schaal 
16), maar de scholen ervaren deze betrokkenheid op dit punt slechts in geringe mate. 
Denkbaar is dat daltonscholen zich niet bewust zijn van het belang van de rol van de daltonvereniging, 
terwijl deze wel degelijk van invloed is. Deze invloed wordt echter niet zichtbaar als factor in de 
modellen die naar aanleiding van dit onderzoek zijn aangetroffen.  
Aanvullend onderzoek zou meer inzicht kunnen verschaffen in de invloed van de daltonvereniging op 
schoolverbetering in daltonscholen.  
 
 
7.6 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek toegelicht: 
a. Daltonscholen worden actief op het gebied van schoolverbetering als het niveau van 
daltononderwijs in de school laag of onvoldoende is.  
b. Daltonscholen die in het kader van schoolverbetering op actieve wijze blijven werken aan hun 
daltonniveau, creëren daarmee omstandigheden die leiden tot een positief oordeel van de 
onderwijsinspectie over het onderwijsproces en de onderwijsopbrengsten. 
c. De effectieve functie van daltononderwijs is dat het een signaal afgeeft dat aanzet tot actieve 
schoolverbetering en daarnaast motiveert tot verandering van onderwijs- en leergedrag en 
omgangsvormen. 
Tevens is inzicht verkregen in de mate waarin kenmerken van daltononderwijs zich voordoen in 
daltonscholen. Ook is ruim voldoende inzicht verworven in de mate waarin daltonscholen actief zijn op 
het gebied van schoolverbetering. 
Bovendien is op grond van de resultaten in dit onderzoek voorgesteld om een theoretisch kader voor 
schoolverbetering te concentreren tot de drie effectief gebleken componenten, te weten 
leraarprofessionalisering, schoolleiderschap, leerlinggerelateerde cultuurkenmerken, aangevuld met 
de componenten bestuursactiviteit en planmatige, gemonitorde procesaanpak. 
 
In de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat de doelstellingen zoals geformuleerd in 
hoofdstuk 1, zijn behaald.  
Met deze studie is een eerste, wetenschappelijk gefundeerde stap gezet op het gebied van empirisch 
onderzoek naar activiteiten in daltonscholen en een substantiële bijdrage geleverd aan het 
kennisgebied van daltononderwijs. 
Vanuit het perspectief van onderwijsonderzoek is vastgesteld dat basisscholen, bij het invoeren en 
verbeteren van daltononderwijs, activiteiten vertonen die in aanzienlijke mate gebaseerd zijn op 
uitgangspunten voor effectieve schoolverbetering. Tegelijk is geconcludeerd dat niet voor al deze 
uitgangspunten voldoende evidentie bestaat, wat de vraag oproept in hoeverre het voor het verhogen 
van leerlingresultaten zinvol is dat daltonscholen dergelijke activiteiten ontplooien. Een beperkt aantal 
uitgangspunten, waarvan wel voldoende evidentie is aangetoond, is in dit onderzoek bevestigd in een 
onderwijsmodel voor daltononderwijs, schoolverbetering en onderwijskwaliteit. Hiermee kon de 
evidentie voor de betreffende uitgangspunten worden bevestigd. Als gevolg van deze beperking is een   
aanbeveling geformuleerd voor het herzien van het theoretisch kader. 
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Ook is duidelijk geworden, dat met het onderzoeksinstrument voor daltononderwijs slechts een 
beperkt deel van daltononderwijs kon worden vastgesteld. Teneinde meer inzicht te verwerven in de 
mate van daltononderwijs in scholen wordt aanbevolen om in vervolgonderzoek naar daltononderwijs 
specifieker te focussen op de ontwikkeling van instrumenten die daltononderwijs genuanceerder 
kunnen meten. 
 
Uit vergelijking van de niveaus van daltononderwijs met de niveaus van schoolverbetering blijkt dat 
scholen actief worden op het gebied van schoolverbetering bij een laag of onvoldoende niveau van 
daltononderwijs. Na een daaropvolgende periode waarin het daltonniveau wordt verhoogd, lijken in de 
meeste gevallen de schoolverbeteringsactiviteiten te worden verminderd of zelfs stopgezet. Opvallend 
is dat deze kentering reeds plaatsvindt, voordat een ruim voldoende niveau van daltononderwijs is 
bereikt. Het is noodzakelijk om in vervolgonderzoek in te gaan op vragen die hieruit voortvloeien: Is 
een “hoogst denkbaar” niveau van daltononderwijs een reëel toekomstperspectief? Aan welke 
voorwaarden dient zo´n niveau te voldoen? Waarom nemen daltonscholen genoegen met een 
beperkte niveauverhoging? Waarom wordt het proces van schoolverbetering niet in dezelfde actieve 
mate voortgezet? Welke interventies zijn adequaat om een dergelijk moment van procesonderbreking 
te vermijden of te overbruggen?  
Daarnaast is geconcludeerd dat daltononderwijs geen rechtstreeks effect heeft op de 
onderwijsopbrengsten, maar dat een effect op onderwijsopbrengsten het gevolg is van de mate van 
activiteit op het gebied van schoolverbetering. Deze conclusie roept de vraag op of ook andere 
aanleidingen tot schoolverbetering mogelijk tot dezelfde effecten zouden kunnen leiden. Dit nodigt uit 
om de voorliggende, daltongebonden uitkomsten te vergelijken met andere onderwijstypen en  
- niveaus, zoals nagaan in hoeverre andere vormen van traditionele onderwijsvernieuwing aanzetten 
tot schoolverbeteringsaciviteiten met een vergelijkbaar effect op het oordeel van de 
onderwijsinspectie.  
Deze en mogelijk verder te bepalen aandachtspunten openen nieuwe invalshoeken die tot 
vervolgonderzoek binnen het aandachtsgebied daltononderwijs kunnen leiden. De uitkomsten van het 
hier gepresenteerde onderzoek kunnen daarbij tot inspiratie dienen. 
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Samenvatting 
 
Schoolverbetering in het daltononderwijs komt voort uit de behoefte van mensen in scholen om hun 
onderwijs te verbeteren. Dit onderzoek toont aan dat de vraag om instructielessen en groepsgerichte 
onderwijsactiviteiten te versterken of uit te breiden met kenmerken van daltononderwijs, aanleiding 
geeft voor schoolleiders en teams om verantwoordelijkheden en visie te delen, het functioneren van 
leerkrachten te verbeteren en begeleiden en het schoolbestuur nadrukkelijker bij deze ontwikkelingen 
te betrekken. Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat intensivering van deze activiteiten positief bijdraagt 
aan leeropbrengsten en de kwaliteit van het onderwijsproces.  
 
Aanleiding voor deze studie vormden twee opmerkelijke feiten over daltonscholen: ten eerste blijken 
deze scholen volgens de Inspectie van het Onderwijs gedurende het eerste decennium van de 21

e
 

eeuw jaarlijks voldoende onderwijsproceskwaliteit en leeropbrengsten te leveren. Daarnaast groeide 
het aantal door de Nederlandse Dalton Vereniging erkende daltonscholen in diezelfde periode met 
bijna 70%. 
Deze gunstige ontwikkelingen lijken daltononderwijs te presenteren als een succesvolle vorm van 
schoolverbetering. Niet duidelijk is of de wijze waarop deze onderwijsvorm door scholen wordt 
geïmplementeerd en onderhouden bijdraagt aan dit succes en ook of daltononderwijs de succesfactor 
is die de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsopbrengsten van de school beïnvloedt. In deze 
studie worden deze aandachtspunten nader verkend aan de hand van de volgende 
onderzoeksvragen: 
1. Welke schoolverbeteringsactiviteiten gaan gepaard met een hoger niveau van daltononderwijs? 
2. Gaat een hoger niveau van daltononderwijs gepaard met een positiever oordeel van de 
onderwijsinspectie over onderwijsopbrengsten en onderwijsleerprocessen? 
 
De theoretische basis voor dit onderzoek is gelegd met behulp van theorie en onderzoeksliteratuur uit 
de School Improvement Research. Recente inzichten doen vermoeden dat schoolverbetering 
succesvol verloopt, indien rekening wordt gehouden met negen uitgangspunten; aansluiten op de 
actuele situatie van de school, systematische benadering van het veranderingsproces, gerichtheid op 
verbeteren van onderwijs- en leerprocessen, gerichtheid op verbeteren van onderwijsondersteunende 
factoren, doelen expliciteren op leerling-, leerkracht- en schoolniveau, hanteren van een multi-
niveaubenadering, gebruik van geïntegreerde implementatiestrategieën, inzetten van externe 
ondersteuning en toepassen van wetenschappelijke inzichten.  
Met deze uitgangspunten als kader is een onderzoeksinstrument ontwikkeld om data te verzamelen 
over schoolverbeteringsactiviteiten in daltonscholen en de mate waarin deze plaatsvinden.  
Daarnaast is op basis van analyse van daltonliteratuur een instrument ontwikkeld, dat de mate van 
daltononderwijs bepaalt aan de hand van gegevens over de aanwezigheid van daltonelementen 
tijdens instructielessen en groepsgerichte onderwijsactiviteiten. 
Beide instrumenten zijn uitgezet in 100 daltonscholen, die qua ligging, omvang, signatuur en 
daltonontwikkelingsstadium representatief zijn voor de 341 bekende daltonscholen ten tijde van dit 
onderzoek.  
 
Op basis van data over de mate waarin daltononderwijs is gerealiseerd en de mate waarin 
schoolverbeteringsactiviteiten worden toegepast, is statistisch nagegaan in hoeverre deze twee 
variabelen met elkaar samenhangen. De correlaties tussen de schalen voor daltononderwijs en 
schoolverbetering gaven voldoende aanleiding om een exploratieve modelconstructie uit te voeren. Bij 
de modelconstructie is gebruik gemaakt van door de Inspectie van het Onderwijs beschikbaar 
gestelde data over de leeropbrengsten en onderwijsproceskwaliteit van de scholen in de steekproef. 
Uit de literatuurstudie is evidentie naar voren gekomen voor het uitgangspunt om schoolverbetering te 
richten op onderwijs- en leerprocessen, het uitgangspunt om gericht te zijn op 
onderwijsondersteunende factoren en het uitgangspunt om externe begeleiding in te zetten. De 
resultaten van de modelconstructie bevestigen de evidentie voor gerichtheid op onderwijs- en 
leerprocessen en gerichtheid op onderwijsondersteunende factoren. 
Uit het model blijkt dat er een negatief verband bestaat tussen daltononderwijs en schoolverbetering 
en een positief verband tussen schoolverbetering en onderwijskwaliteit. Dit wijst erop dat een beperkte 
toestand van het daltononderwijs in een school voor scholen aanleiding vormt om actief aan 
schoolverbetering te gaan werken. Specifiek gaat het hier om de waarneming, zowel door scholen die 
zich tot daltonschool willen ontwikkelen, als  door scholen die reeds enige tijd daltononderwijs bieden,  
dat bij instructies en andere lesactiviteiten leerlingen te weinig worden gestimuleerd om elkaar te 
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helpen, samen te werken en meer eigen inbreng te hebben in het onderwerp en de aanpak van de 
les. Deze waarneming vormt het signaal voor schoolleiders en teams om actief aandacht te besteden 
aan begeleiding, ondersteuning en scholing van leerkrachten - waarbij een belangrijke rol voor de 
schoolleider is weggelegd -, het delen van verantwoordelijkheid en visie en het bevorderen van 
betrokkenheid van en dialoog met het schoolbestuur betreffende het schoolverbeteringsproces.  
Deze toename aan verbeteringsactiviteiten leidt tot hogere leeropbrengsten en verhoogde 
kwaliteitskenmerken van de school. Hieruit kan worden afgeleid, dat het werken aan verbetering van 
daltononderwijs positief van invloed is op de kwaliteit van het onderwijs in de school.  
Samengevat luidt het antwoord op de eerste onderzoeksvraag welke schoolverbeteringsactiviteiten 
leiden tot een hoger niveau van daltononderwijs, dat het niveau van daltononderwijs in een school niet 
zozeer het gevolg, maar eerder de aanleiding is om een schoolverbeteringsproces te initiëren. 
Het antwoord op de tweede onderzoeksvraag naar het verband tussen het niveau van daltononderwijs 
en de beoordeling van een school door de inspectie van het onderwijs, luidt dat actief werken door 
scholen aan het verbeteren van daltononderwijs een positief effect heeft op de beoordeling van 
onderwijsopbrengsten en kwaliteit van het onderwijsproces.  
 
De eindconclusie van deze studie is dat daltononderwijs in de keten van schoolverbetering vooral een 
signaalfunctie vervult. Het effect van daltononderwijs is dat het aanzet tot schoolverbetering met 
verhoogde onderwijskwaliteit tot gevolg.  
Belangrijke notitie daarbij is vooral bescheidenheid te betrachten bij de resultaten: inderdaad is er  
verband aangetoond tussen daltononderwijs, schoolverbetering en onderwijskwaliteit, maar het effect 
is niet groot en laat ruimte voor andere invloeden.  
Daarnaast is in dit onderzoek evidentie aangetroffen voor drie van de negen uitgangspunten in het 
theoretisch kader, wat pleit voor een herwaardering van deze uitgangspunten als concept voor 
succesvolle schoolverbetering. Uit de literatuurstudie is evidentie naar voren gekomen voor de 
respectievelijke uitgangspunten om bij schoolverbetering gericht te zijn op onderwijs- en 
leerprocessen, gericht te zijn op onderwijsondersteunende factoren en om externe begeleiding in te 
zetten. De resultaten van de modelconstructie bevestigen de evidentie voor gerichtheid op verbeteren 
van onderwijs- en leerprocessen en gerichtheid op verbeteren van onderwijsondersteunende factoren, 
maar wijzen ook op het belang van multi-niveaubenadering.  
Tot slot komt naar voren dat voor het onderzoek van de daltonsituatie op een school meer verfijnde 
meetinstrumenten nodig zijn, waarbij ook de meerwaarde van daltononderwijs betrokken dient te 
worden. 
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Summary 
 
 
School improvement in dalton schools  
 
 
Reason to start this study 
 
Primary schools in the Netherlands are free to determine their own educational policy. Some of these 
schools are dalton schools. Data from the Dutch Dalton Association over the period 2000/2010 
indicate an increasing growth in the number of primary schools which are capable of developing 
themselves into dalton schools in 3 to 4 years. From reports of the Dutch Inspectorate of Education 
concerning the same period it appears that dalton schools in the Netherlands show very satisfactory 
educational quality and learning results.  
This raises the question whether dalton education is the success factor that influences the quality of 
the educational features and pupil achievements of the school, and it is interesting to consider to what 
extent dalton schools take account of the principles for effective school improvement in the 
implementation and maintenance of this form of education. 
 

 
Theoretical backgrounds 
 
dalton education 
Dalton education is a type of reform pedagogy that was developed at the start of the 20th century by 
the American pedagogue Helen Parkhurst, known as Education on the Dalton Plan. The main 
characteristics of reform pedagogy are focus on children, activating, cohesive education and 
increasing independence of the pupil. Between 1920 and 1930 the Dalton Plan expanded worldwide, 
but interest in it continued to decline in most countries afterwards. With 400 schools in primary and 
secondary education, dalton education has developed most strongly in the Netherlands. Dalton 
education focuses on development of the person and on socialisation, whereby it is assumed that the 
child is personally responsible for him or her self and his or her environment. Characteristic strategies 
in dalton education are pupils helping each other and practicing new study material together, pupils 
increasingly determining the aims, content and process of study; and pupils learning to apply freedom 
of choice and responsibility. 
 
school improvement 
From theoretical and research literature relating to School Improvement Research it is apparent that it 
is preferable for schools to apply the following nine principles for effective school improvement: start 
with the actual, context-specific situation of the school, use a systematic approach to the change 
progress, focus on improvement of educational and learning processes, focus on the improvement of 
factors that support education, making targets explicit at pupil, teacher, and school level, application of 
a multi-level approach, use of integrated implementation strategies, introduction of external support, 
and application of scientific insights.  
 
 
Research questions 
 
This study focuses on answering the following research questions: 
1. What school improvement activities lead to a higher level of dalton education? 
2. Does a higher level of dalton education lead to a more positive evaluation of educational results and 
teaching processes by the Inspectorate of Education? 
 

 
Research design 
 
Based on an analysis of dalton literature an instrument was developed, to determine the extent of 
dalton education in the school on data about the presence of dalton elements during instruction 
lessons and whole-group activities. 
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With the nine principles emerged from the effective school improvement theory as a theoretical 
framework, a second research instrument was developed in order to collect data on school 
improvement activities within dalton schools and the extent to which these took place.  
Data covering the learning results and educational processes of the schools within the sample, was 
made available by the Inspectorate of Education. 
 
The research instruments were applied in 100 dalton schools which were representative of the total 
population of dalton primary schools in the Netherlands (341 schools at the time of this study) in terms 
of geografical location, number of pupils, administrative signature and stage of dalton development.  
 
 
Data analysis and findings 
 
The correlations between the scales of dalton education and school improvement gave sufficient 
grounds to carry out structural equation modeling with LISREL.  
The measurement model shows significant parameters for two observed variables linked to dalton 
education (factor loadings: instruction λ = .84 and whole-group activities λ = .77) and for five observed 
variables linked to school improvement (factor loadings: principal activity λ = 1.0 /fixed,  school culture 
λ = .55, teacher competencies λ = .36, management involvement λ = .32 and school board 
involvement λ = .29). The two variables linked to educational quality (factor loadings: process quality λ 
= .43 and pupil achievement λ = .37) are not significant, but are to be maintained because of their 
content contribution. 
The model found shows a negative effect (γ = -.20) from the latent variable dalton education on the 
latent variable school improvement and a positive effect (β = .33) from school improvement on the 
latent variable educational quality.  
Goodness of Fit statistics offer a chi-square of 22 with 26 degrees of freedom and a p-value of .71. 
The fit of the model reveals from a RMSEA of .00  and is confirmed by the GFI (.95) and the AGFI 
(.91). These suitable indices allow to accept the model. 
 
These findings suggest that a limited situation of dalton education in a school forms a reason for 
actively working on school improvement. It means that during instruction and whole-group activities 
pupils are insufficiently stimulated to help each other, to work together, and to have more personal 
influence on the subject and approach of the lesson.  
This situation represents a signal for school leaders and teachers that improvement activities are 
required, specifically in sharing responsibility and vision, supervision and schooling of teachers – 
whereby school leaders play an important role – and encouraging school board members to be 
actively involved in the dalton school improvement process. This increase in improvement activity 
leads to higher learning results and improved educational processes in the school.  
From this it can be deduced that working on the improvement of dalton education has a positive 
influence on the quality of education in the school.  
 
 
Conclusions 
 
In summary the answer to the first research question of which school improvement activities lead to a 
higher level of dalton education, is that the level of dalton education in a school is not so much the 
result as the reason for initiating a school improvement process. 
The answer to the second research question concerning the relation between the level of dalton 
education and the evaluation of the school by the Inspectorate of Education is that actively working on 
improvement of dalton education by schools has a positive effect on pupil outcomes and the quality of 
the teaching process.  
From this research it appears that the schools’ needing to improve their dalton education is the main 
reason for actively working towards school improvement. It demonstrates that the wish to strengthen 
or extend instruction lessons and whole-group activities with characteristics of dalton education 
inspires school leaders and teams to share responsibilities and vision, to improve and supervise the 
functioning of teachers and to more explicitly involve the school board in these developments.  
Furthermore it appears from this research that the intensification of these activities contributes 
positively to learning results and educational quality.  
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The final conclusion of this study is that dalton education primarily fulfils the function of a signal in the 
chain of school improvement. The need for dalton education generates school improvement, resulting 
in improved educational quality.  
 
An important point to note here is that the results should be interpreted with some caution: a 
connection is indeed shown between dalton education, school improvement and educational quality, 
but the effect is not large and allows scope for other influences.  
In addition evidence was encountered in this research for three of the nine principles within the 
theoretical framework for successful school improvement, which argues for a re-evaluation of these 
principles. Research literature offers evidence for the principles that school improvement projects 
should be focusing on internal conditions of teaching and learning, on factors that support education, 
and on including external support. The model found confirms the evidence for focus on improvement 
of the education and learning processes and for focus on factors supporting education. 
Finally it emerges that more refined measuring instruments are necessary for investigating the dalton 
situation at a school, and that the investigation should also involve the added value of dalton 
education. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Datamatrix: Historisch perspectief 
 

Wat is belangrijk bij/ zijn kenmerken van de invoering van daltononderwijs? 

volgnr kernbegrippen HP22 NUTS NS 

1 ´geen stereotyped cast-iron thing´ 
- toepassen/uitbreiden op veel manieren 
- geen systeem / scholen verschillen 
- “losser klasseverband” 

HP22-22.1a 
HP22-124 
HP22-136 

NUTS-15.2b 
NUTS-26.1 

NS-41.2 

2 vrijheid is integraal onderdeel HP22-22.1b   

3 de gegevens van 3, 4 en 5 zijn na verdere 
analyse alsnog ondergebracht bij de 
kernbegrippen van daltononderwijs 

   

4    

5    

6 leraar is vakspecialist/adviseur 
- andere rol van de leraar 
-overleg met leerling over planning 

HP22-33.1a 
HP22-33.1b 

NUTS-24.2  

7 Dalton Plan verandert leven en geest van 
de school 
- proces van bezieling 
- nieuwe geest onder de leraren 
- assignments met daltonspirit 
- ´zuurdesem´ 

HP22-38 
 
HP22-41.1a 
HP22-41.1b 

NUTS-49 NS-80 

8 (samenwerken) op teamniveau 
- doelstellingen afstemmen 
- helpen bij bepalen/plannen van 
maandtaken 
- verdelen van correctielast 
schoolgerichte invoering 

HP22-52 NUTS-17.1a 
NUTS-17.1b 
NUTS-42 
 
NUTS-54.2 

NS-49.2 

9 leraren specialiseren in opleidingsscholen 
- nascholen 

HP22-58 NUTS-68.1b 
NUTS-68.1d 

 

10 leerlingen toetsen (voor/na invoering 
dalton) 

HP22-109   

11 kwaliteiten van leraren (“spil”) 
- bekwaam, goed opgeleid 
- bereid tot uitvoering 
- open oog voor moeilijkheden 
persoonlijkheid is succesfactor 

HP22-126 NUTS-31.1 
NUTS-34 
NUTS-65.1 
NUTS-66 

NS-65.1 

12 schoolhoofd bewaakt niveau van de taken 
- leider grote school heeft meer taken 

 NUTS-28 NS-49.1 

13 keuze: hele school, per klas, of hoogste 
klassen daltoniseren 
- minimaal 6 klassen nodig 

 NUTS-30 
NUTS-31.2 

NS-42 
NS-47 
NS-53.1 

14 wensen personeel medebepalend voor 
wijze van daltoniseren 

 NUTS-31.1 NS-43a 
NS-43b 

15 landelijke ondersteuning en advies  NUTS-68.1a 
NUTS-68.1c 

 

 
Constructie van een datamatrix 
 
De dynamiek van de datamatrix wordt zichtbaar in dit voorbeeld. In deze matrix zijn de gegevens 
verwerkt van de verzamellijsten HP22, NUTS en NS. Het betreft hier drie bronnen binnen het 
historisch perspectief. Voor elke bron is een kolom gereserveerd. 
Bij het invullen van de datamatrix is begonnen met volgnummer 1 (rij 1) en het kernbegrip ´geen 
stereotyped cast-iron thing´. De bijbehorende code is HP22-22.1a.  
HP22 verwijst naar Helen Parkhurst 1922, d.w.z. haar boek Education on the Dalton Plan. 22.1a geeft 
aan dat het gaat om de 1

e
 relevante opmerking op pagina 22. (Deze opmerking omvat twee 

verschillende kernbegrippen en is daarom opgesplitst in 1a en 1b.)  
Door de codes wordt duidelijk, dat in de tweede rij (volgnummer 2) een nieuw kernbegrip wordt 
toegevoegd (HP22-22.1b). Vervolgens zijn de kernbegrippen met volgnummer 3 t/m 10 aan de matrix 
toegevoegd.  
Code HP22-124 (1

e
 rij) maakt duidelijk dat bij het betreffende kernbegrip (volgnummer 1) ditmaal een 

aanvulling is geplaatst. Daarna is een nieuwe rij geopend (volgnummer 11) met een nieuw kernbegrip 
(code HP22-126) en tenslotte is in de 1

e
 rij weer een aanvulling opgenomen (HP22-136). 

Nadat op deze systematische wijze de kernbegrippen van HP22 in de matrix zijn vermeld en door het 
combineren van sommige kernbegrippen enige reductie heeft plaatsgevonden, zijn de kernbegrippen 
van verzamellijst NUTS toegevoegd. In rij 1 is sprake van een aanvulling; alleen de code wordt hier 
vermeld (NUTS-15.2b). In rij 6 wordt een enkele code toegevoegd. Rij 12 t/m 15 worden bijgevoegd, 
omdat in NUTS kernbegrippen zijn genoemd dat nog niet eerder in de matrix voorkomen.  
De kernbegrippen die op verzamellijst NS zijn vermeld, kunnen tenslotte alle worden ondergebracht in 
de bestaande rijen. 
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Bijlage 2 Frequenties en vindplaatsen van kenmerken en activiteiten van   
  daltonontwikkeling op niveau van NDV Bestuur 

  
Wat doet de NDV om daltonontwikkeling te bevorderen? 

nr kenmerken per categorie lokatie tekstfragment en vermeldingsfrequentie 

  verenigings 
perspectief 

onderzoeks 
perspectief 

praktijk 
perspectief 

totaal 

  lijst A1 f lijst B1 f lijst C1 f f 

1 scholen evalueren en controleren 
(visitatie) 
- procesgericht 
- systematiek 
-borgingsdocumenten 

2 14 5 4 1 
 
3 

9 
 
1 

28 

2 licenties en certificaten toekennen 
- borging scholing leerkrachten 
- borging kenmerken 
daltononderwijs 
- borging daltonontwikkeling 

3 
4 

4 
6 

    10 

3 platform bieden voor uitwisseling 
- regiovorming 
- lerende netwerken 

1 8 4 1   9 

4 verbeteren, borgen visitatie-
instrument 
- wisselwerking leden, visiteurs, 
bestuur 
- scholing visiteurs 

8 
 
9 

6 
 
2 

5 1   9 

5 voorbeeldfunctie voor leden 
- leren en reflecteren 
- wederzijdse beïnvloeding leden 
vs vereniging 
- vertrouwen schenken 

10 
9 
12 
 
7 

2 
2 
3 
 
1 

    8 

6 continuïteit verenigingsbeleid en -
taken 
- borging doelen en beleid in 
statuten en beleidsplan 
- aanstellen medewerkers 

11 
 

14 

2 
 
5 

    7 

7 advies gedeelde aansturing door 
daltoncoördinator en/of werkgroep 

13 3 6 3   6 

8 toetsingskader bieden 
- verenigingsvisie op 
daltononderwijs 
- minimumeisen 
vernieuwingsinhoud 

5 2   2 2 4 

9 wetenschappelijk onderzoek 
bevorderen 
- lectoraat 
- fonds 

12 3     3 

10 ondersteuning bij invoeringsproces 
- stappenplan 
- verwijzen naar adviseurs 

6 2     2 

11 vrijheid bieden in keuzes bij 
realisatieprocessen en inhoudelijke 
vormgeving 

7 1     1 
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Bijlage 3 Frequentietabel van kenmerken en activiteiten van daltonontwikkeling op basisscholen 
 

 
fragmenttype A. Geadviseerd bij daltonontwikkeling;  -  type B. Praktijk van daltonontwikkeling;  - type C. Genoemd belang of kenmerk van daltonontwikkeling 

 kenmerken per categorie frequentie aangetroffen tekstfragmenten per type A, B, of C totaal 

  verenigingsperspectief onderzoeksperspectief praktijkperspectief 
historisch 

perspectief 
 

 

  A B C A C B C C f % 

1 team: - overleg, evaluatie, afstemming,  
besluitvorming, reflecteren, choolgerichtheid 
 

4 8 4 3 6 27 28 14 94 21 

2 leerkrachten: - scholen en opleiden 1 3 1 4 1   3 79 17,6 
 -begeleiden in de praktijk 1 1     18    
 - specifieke kenmerken/ vaardigheden   1 1 8 2 6 9   
 - bezieling, betrokkenheid 

 

      21    

3 flexibiliteit daltononderwijs 
-vrijheid scholen proces en product 
 

1   1 15 7 14 15 53 11,8 

4 aansturing daltonontwikkeling: rol 
schoolleiding, taak in team, - 
professionaliseren/ faciliteren  
 

6 1  7 6 11 14 2 47 10,5 

5 borging, planning, doelen bepalen 
 

 8 2  5 14 16  45 10 

6 procesgericht, continuïteit 
 

 1 9   8 9  27 6 

7 - scholen vragen hulp / informatie: 
 - NDV inschakelen 

2 4  1    2 21 4,7 

 - collega-scholen 1   1  3     
 - adviseurs, externe deskundigen 1   1 1 1     
 - boeken 

 

      3    

8 evaluatie-instrumenten toepassen  2    8 4  20 4,5 
 - leerlingniveaus meten (voor&na)       3 1   
 - registratie activiteiten en vorderingen 

 

 2         

9 wetenschappelijke invloed 
 

    4  14  18 4 

10 participeren in extern (dalton)overleg 
 

3 3    3 7  16 3,6 

11 schoolcultuur 
 

      6 5 11 2,5 

12 ouders erbij betrekken en informeren 
 

 3     5  8 1,8 

13 daltonstudenten (pabo) erbij betrekken 
 

1     1 1  3 0,7 

14 leerlingen betrekken bij proces en inhoud 
 

      3  3 0,7 

15 schoolbestuur erbij betrekken en informeren 
 

 1     1  2 0,4 

16 internationalisering 
 

      1  1 0,2 

          448 100 
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Bijlage 4 Frequentietabel van kenmerken van daltononderwijs 
   
Wat zijn kenmerken, toepassingen en doelen van daltononderwijs? 

kenmerkcategorieën aantal treffers per brongebied 

  V O P H totaal 

1 vormen van zelfstandig werken, leren en reflecteren (NDV1) 
- door leerlingen 
- door leraren 
de taak als middel 
denkpsychologische uitgangspunten 
zelfstandig problemen leren oplossen 
zelfbewustzijn leerling neemt toe 
studievaardigheden 
omgaan met uitgestelde aandacht 
 

5 19 24 11 59 

2 daltononderwijs is geen keurslijf met strakke richtlijnen 
geen systeem maar een invloed 
school en leerkracht heeft individuele vrijheid bij inrichting 
daltononderwijs 
flexibiliteit, dynamisch karakter, zichzelf vernieuwend 
aansluitingsvermogen andere onderwijsvisies 
conflicteert niet met wereldbeeld of religie 
 

6 18 19 9 52 

3 pedagogisch handelen zichtbaar in bieden van keuzevrijheid 
aan leerlingen (NDV2) 
interactie/relatie leerkracht - leerling 
opvoedkundige effecten (motivatie) 
veranderende rol leerkracht en leerling 
keuzewerk 
 

4 7 17 8 36 

4 gedrag van leerlingen mbt vrijheid van handelen in relatie tot 
verantwoordelijk voor eigen werk en dat van anderen (NDV5) 
- daltonprincipe vrijheid in gebondenheid 
vertrouwen geven en vragen 
de essentie van dalton 
pedagogisch klimaat 
afspraken en regels 
sociale vaardigheden 
 

6 10 13 6 35 

5 schoolculturele aspecten 
gedeelde waarden en opvattingen 
andere ordening /beleving/ leef- en werkklimaat 
essentie van dalton 
hele dag dalton / leeft in de school 
principes toegepast op teamfunctioneren 
consistente onderwijsvisie 
betrokkenheid idealisme, enthousiasme leerkr. 
onderwijskundige identiteit van de school 
manier van zijn, leerkracht durft 
 

2 5 22 3 32 

6 zelfstandig en samenwerkend leren is structureel in het 
curriculum opgenomen (NDV4) 
- daltonprincipes zelfstandigheid en samenwerking 
daltonvriendelijke lesmethodes 
hulpmiddelen/mediatheek 
zelf werk nakijken 
afnemende docentsturing 
 

4 9 13 5 31 

7 rekening houden met verschillen tussen leerlingen 
kindgericht onderwijs 
overeenkomst andere traditionele onderwijsvernieuwingen 
wezenskenmerk (JDO) 
leerlingzorg en - begeleiding 
doelmatige instructie, gedifferentiëerd onderwijs 
 

2 7 9 7 25 

8 registratie van vorderingen en activiteiten (NDV6) 
betrokkenheid en inbreng van leerlingen 
 

3 5 7 9 24 

9 gebruik takenbord en/of takenblad (NDV7) 
 

3 1 7 9 20 

10 gebruik van ruimte gericht op zelfstandig werken en 
samenwerkend leren (NDV3) 
kinderen helpen elkaar 
re-organisatie van het schoolleven 
 

3 4 8 3 18 

11 doorgaande lijn van daltonkenmerken in hele school 
schoolgerichtheid 
 

2 3 9 3 17 

12 aansluiten op liberaal, democratisch, rationalistisch 
maatschappijbeeld 
zelfstandigheid en mondigheid als doel 
grondkenmerken van de mens 
huidige eisen van leren, onderwijs en opvoeding 
 

0 6 3 5 14 

13 gebruik dagkleuren (NDV8) 
 

3 1 5 0 9 

 
NDV1...8 = afkomstig uit Toetsingskader Nederlandse Dalton Vereniging 
V = verenigingsperspectief; O = onderzoeksperspectief; P = praktijkperspectief; H = historisch perspectief 
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Bijlage 5 Psychometrische rapporten 
 
Psychometrisch rapport schaal 1: 

 
Schaal 1: De mate waarin met schoolverbetering wordt aangesloten op de actuele situatie van de school 

In hoeverre sluit u met daltonontwikkeling aan op één of meer van onderstaande situaties of 
gebeurtenissen in uw school? 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 Er is een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd. 1.71 1.06 .30 

2 De leeropbrengsten zijn niet volgens verwachting. 1.45 1.11 .50 

3 We hebben te maken met verandering in leerlingpopulatie/-aantal.  1.16 1.61 .50 

4 
(Individuele) gesprekken met leerkrachten wijzen op behoefte aan 
verandering. 

1.75 1.03 .57 

5 Het schoolbestuur heeft de school hiertoe opdracht gegeven. 0.83 1.09 .46 

6 De directeur heeft zijn onderwijskundige visie gepresenteerd. 2.18 1.09 .46 

7 Er heeft visieontwikkeling binnen het team plaatsgevonden. 2.29 .84 .43 

8 Resultaat van recente visitatie door de daltonvereniging. 1.58 1.21 .39 

antwoordmogelijkheden 0 = nee; geen aanleiding tot verandering 

 1 = ja; onze daltonontwikkeling sluit hier zeer beperkt op aan 

 2 = ja, onze daltonontwikkeling sluit hier voldoende op aan 

 3 = ja; onze daltonontwikkeling sluit hier goed op aan 

aantal items = 8 

gemiddelde (gestand.) = 1.62 

range = 2.50 

modus = 2.00 

mediaan = 1.75 

minimum-maximum scores = .25 - 2.75 

variantie = .43 

standaarddeviatie = .65 

scheefheid = -.31 GFI = 1.60 

kurtosis = -.87 GFI = 3.15 

GFI test scheefheid en kurtosis = 4.75 

Cronbach´s alpha = .75 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 2 

 
Schaal 2: De mate waarin het proces van schoolverbetering op cyclische wijze verloopt 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
Worden door de school besluiten op het gebied van 
daltonontwikkeling vastgelegd? 

.97 .17 .74 

2 
Bespreekt u in de school hoe u besluiten op het gebied van 
daltonontwikkeling kunt toepassen in uw onderwijs? 

.94 .24 .57 

3 
Evalueert u in het schoolteam de voortgang van de 
daltonontwikkeling? 

.95 .22 .43 

antwoordmogelijkheden 0 = nee 

 1 = ja 

aantal items = 3 

gemiddelde (gestand.) = .95 

range = 1.00 

modus = 1.00 

mediaan = 1.00 

minimum-maximum scores = .00 - 1.00 

variantie = .03 

standaarddeviatie = .17 

scheefheid = -4.34 GFI = 313.93 

kurtosis = 20.04 GFI = 1673.34 

GFI test scheefheid en kurtosis = 1987.27 

Cronbach´s alpha = .73 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 3 

 
Schaal 3: De mate waarin schoolverbetering is gericht op het verwerven en/of vergroten van vaardigheden 
bij leerkrachten die het leren van kinderen bevorderen 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
We willen bereiken dat leerkrachten hun leerlingen zo actief mogelijk 
betrekken bij de instructie van nieuwe leerstof.   

1.84 .36 .29 

2 
We willen bereiken dat leerkrachten tijdens instructie de beschikbare 
tijd zoveel mogelijk gebruiken voor uitleg en oefening. 

1.83 .40 .41 

3 
We willen bereiken dat leerkrachten hun lessen zodanig organiseren 
dat deze zonder ordeverstoringen verlopen. 

1.70 .58 .49 

4 
We willen bereiken dat leerkrachten hun leerlingen succeservaringen 
laten opdoen. 

1.78 .44 .47 

5 
We willen bereiken dat leerkrachten hun leerlingen leren om hun eigen 
leerproces te sturen. 

1.57 .50 .41 

6 We willen bereiken dat leerkrachten differentiëren in hun onderwijs. 1.87 .34 .34 

7 
We willen bereiken dat leerkrachten reflecteren op ervaringen in het 
werk, met het oog op verbetering van eigen handelen. 

1.63 .49 .39 

8 
We willen bereiken dat leerkrachten een leeromgeving realiseren 
waarin leerlingen zelf problemen leren oplossen. 

1.74 .44 .54 

antwoordmogelijkheden 0 
= Hier wordt binnen het kader van daltonontwikkeling geen 
aandacht aan besteed. 

 1 
= Verbetering op dit punt juichen wij toe, maar er wordt geen 
specifieke aandacht aan besteed. 

 2 = Hier wordt expliciet aandacht aan besteed. 

aantal items = 8 

gemiddelde (gestand.) = 1.75 

range = 1.00 

modus = 2.00 

mediaan = 1.75 

minimum-maximum scores = 1.00 - 2.00 

variantie = .07 

standaarddeviatie = .26 

scheefheid = -.96 GFI = 15.36 

kurtosis = .22 GFI = 0.20 

GFI test scheefheid en kurtosis = 15.56 

Cronbach´s alpha = .72 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 4 

 
Schaal 4: De mate waarin professionalisering van leerkrachten in het schoolbeleid is opgenomen 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
Op school wordt een nascholings-/professionaliseringsplan voor 
leerkrachten opgesteld.  

2.11 1.14 .78 

2 
In het nascholing-/professionaliseringsplan wordt opgenomen wat het 
doel van de gevolgde nascholing-/professionalisering is.  

2.02 1.21 .78 

3 
In het nascholing-/professionaliseringsplan wordt opgenomen op welke 
manier nagegaan zal worden in hoeverre het doel van de nascholing-
/professionalisering gehaald is.  

1.55 1.30 .53 

4 Op onze school worden functioneringsgesprekken gehouden. 2.79 .50 .35 

5 
Leerkrachten kunnen in de functioneringsgesprekken aangeven welke 
nascholing/begeleiding ze willen ontvangen.  

2.83 .43 .42 

antwoordmogelijkheden 0 = nee 

 1 = ja, gemiddeld eens per 5 jaar 

 2 = ja, gemiddeld eens per 2 jaar 

 3 = ja, eens per jaar of vaker 

aantal items = 5 

gemiddelde (gestand.) = 2.26 

range = 2.20 

modus = 2.40 

mediaan = 2.40 

minimum-maximum scores = .80 - 3.00 

variantie = .50 

standaarddeviatie = .71 

scheefheid = -.75 GFI = 9.38 

kurtosis = -.65 GFI = 1.76 

GFI test scheefheid en kurtosis = 11.14 

Cronbach´s alpha = .77 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 5 

 
Schaal 5: De mate waarin activiteiten van de schoolleiding de processen van onderwijzen en leren 
ondersteunen 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
De schoolleiding zorgt ervoor dat teamvergaderingen waardevolle 
onderwijskundige bijeenkomsten zijn.  

2.11 .62 .59 

2 
De schoolleiding helpt leerkrachten te reflecteren op ervaringen die zij 
in hun werk opdoen.  

1.93 .83 .75 

3 
De schoolleiding verwijst bij het nemen van besluiten nadrukkelijk naar 
de visie van de school.  

2.24 .78 .54 

4 
De schoolleiding bespreekt tijdig de problemen die kunnen optreden 
bij de uitvoering van het werk op school.  

2.09 .77 .69 

5 
De schoolleiding besteedt aandacht aan de oplossing of verbetering 
van onderlinge verhoudingen bij problemen/conflicten.  

2.21 
 

.86 .65 

6 
De schoolleiding begeleidt en ondersteunt leerkrachten bij het 
verbeteren van de leerlingprestaties.  

2.11 .78 .65 

7 
De schoolleiding delegeert taken op het gebied van daltonontwikkeling 
aan anderen. 

2.20 .80 .17 

antwoordmogelijkheden 0 = niet van toepassing 

 1 = enigszins van toepassing 

 2 = grotendeels van toepassing 

 3 = geheel van toepassing 

aantal items = 7 

gemiddelde (gestand.) = 2.13 

range = 2.43 

modus = 2.00 

mediaan = 2.14 

minimum-maximum scores = .57 - 3.00 

variantie = .30 

standaarddeviatie = .54 

scheefheid = .54 GFI = 3.84 

kurtosis = -.48 GFI = 0.20 

GFI test scheefheid en kurtosis = 4.04 

Cronbach´s alpha = .82 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 6 

 
Schaal 6: De mate waarin kenmerken van de schoolcultuur de processen van onderwijzen en leren 
ondersteunen 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 Wij zorgen samen voor een prettige sfeer op onze school.  2.81 .51 .46 

2 
Bij ons op school ben je als leerkracht niet uitsluitend 
verantwoordelijk voor je eigen klas.  

2.51 .64 .51 

3 
De ontwikkeling als daltonschool wordt door ons schoolteam van harte 
toegejuicht. 

2.56 .60 .56 

4 Het daltononderwijs lijkt me goed uitvoerbaar op onze school.  2.70 .48 .45 

5 
Als collega's problemen hebben met het invoeren van 
veranderingen in de klas lossen we die samen op.  

2.32 .71 .69 

6 
We hebben een gemeenschappelijk idee over de richting die we als 
school op moeten.  

2.46 .63 .60 

7 
De leerkrachten worden door de schoolleiding gestimuleerd om samen 
te werken en van elkaar te leren.  

2.43 .71 .63 

8 
Opvattingen van leerkrachten worden bij ons op school serieus 
genomen. 

2.70 .46 .59 

9 De schoolleiding helpt ons om het werk beter uit te voeren.  2.39 .65 .51 

antwoordmogelijkheden 0 = niet van toepassing 

 1 = enigszins van toepassing 

 2 = grotendeels van toepassing 

 3 = geheel van toepassing 

aantal items = 9 

gemiddelde (gestand.) = 2.54 

range = 1.67 

modus = 3.00 

mediaan = 2.67 

minimum-maximum scores = 1.33 - 3.00 

variantie = .16 

standaarddeviatie = .40 

scheefheid = -.85 GFI = 12.04 

kurtosis = .07 GFI = 0.02 

GFI test scheefheid en kurtosis = 12.06 

Cronbach´s alpha = .84 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 7 

 
Schaal 7: De mate waarin kenmerken van organisatie en beheer de ontwikkeling van daltononderwijs 
ondersteunen 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
De schoolleiding en/of het bestuur zorgt voor voldoende (financiële) 
middelen om activiteiten op het gebied van daltonontwikkeling te 
kunnen uitvoeren. 

1.96 .91 .58 

2 
De schoolleiding en/of het bestuur stelt externe begeleiding 
beschikbaar bij onze daltonontwikkeling. 

1.93 1.03 .49 

3 
De schoolleiding en/of het bestuur zorgt ervoor dat bij benoeming van 
nieuwe leerkrachten rekening wordt gehouden met de daltonprofilering 
van onze school. 

1.87 1.00 .36 

4 
De schoolleiding en/of het bestuur faciliteert de mogelijkheid om 
namens de school deel te nemen aan netwerken en/of overleg op het 
gebied van daltononderwijs. 

2.50 .82 .59 

5 
De schoolleiding en/of het bestuur informeert (potentiële) ouders van 
leerlingen op positieve wijze over het daltononderwijs. 

2.70 .67 .44 

antwoordmogelijkheden 0 = niet van toepassing 

 1 = enigszins van toepassing 

 2 = grotendeels van toepassing 

 3 = geheel van toepassing 

aantal items = 5 

gemiddelde (gestand.) = 2.19 

range = 3.00 

modus = 2.40 

mediaan = 2.40 

minimum-maximum scores = .00 - 3.00 

variantie = .38 

standaarddeviatie = .62 

scheefheid = -1.28 GFI = 27.31 

kurtosis = 1.67 GFI = 11.62 

GFI test scheefheid en kurtosis = 38.93 

Cronbach´s alpha = .72 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 8 

 
Schaal 8: De mate waarin sprake is van integrale leerlingzorg 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
De leer- en gedragsontwikkeling van leerlingen wordt bijgehouden in 
een leerlingvolgsysteem. 

2.88 .36 .19 

2 
N.a.v. resultaten door toetsing en/of observatie van leerlingen wordt 
doelgerichte hulp en begeleiding geboden. 

2.72 .47 .43 

3 
Leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen krijgen individuele 
begeleiding in de klas door de eigen leerkracht. 

2.53 .54 .40 

4 
Leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen krijgen individuele 
begeleiding buiten de klas door de remedial teacher. 

1.32 1.01 .10 

5 
De interne begeleider coördineert de activiteiten op het gebied van 
leerlingenzorg in onze school. 

2.81 .53 .31 

6 
De leer- en gedragsontwikkeling van (groepen) leerlingen wordt 
besproken in het team- of bouwoverleg, of met directbetrokken 
personen. 

2.78 .56 .45 

7 
Ouders worden betrokken bij de begeleiding van hun kind in geval van 
leer- en/of gedragsproblemen.  

2.73 .55 .55 

8 Het leerstofaanbod wordt afgestemd op individuele leerlingprestaties. 2.32 .65 .74 

9 Voor leerlingen met leerproblemen is extra instructietijd beschikbaar. 2.48 .63 .55 

10 
De verdeling van de vak- en ontwikkelingsgebieden over het lesrooster 
maakt het mogelijk om de betreffende leerstof binnen het schooljaar 
aan bod te laten komen. 

2.55 .61 .43 

antwoordmogelijkheden 0 = niet van toepassing 

 1 = enigszins van toepassing 

 2 = grotendeels van toepassing 

 3 = geheel van toepassing 

aantal items = 10 

gemiddelde (gestand.) = 2.51 

range = 1.80 

modus = 2.60 

mediaan = 2.60 

minimum-maximum scores = 1.20 - 3.00 

variantie = .11 

standaarddeviatie = .33 

scheefheid = -.98 GFI = 16.01 

kurtosis = 1.98 GFI = 16.34 

GFI test scheefheid en kurtosis = 32.35 

Cronbach´s alpha = .72 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 9 

 
Schaal 9: De mate waarin wordt voldaan aan voorwaarden voor het implementeren van vernieuwingen 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 Leerkrachten zijn bereid nieuwe werkwijzen door te voeren.  2.29 .52 .41 

2 Leerkrachten zijn bereid zich te professionaliseren mbt veranderingen.  2.28 .55 .45 

3 
De schoolleiding bezoekt de leerkrachten tijdens hun werk en houdt 
nabesprekingen.  

2.01 .88 .43 

4 
Leerkrachten die behoefte hebben aan hulp bij de invoering van 
verbeteringsactiviteiten worden door de schoolleiding extra 
ondersteund.  

2.15 .76 .50 

5 
De leerkrachten bij ons op school krijgen ontwikkeltijd om hun 
onderwijs en klassenmanagement aan te passen aan het 
daltononderwijs. 

1.67 .99 .60 

6 
Voor de aanschaf van middelen en materialen die nodig zijn bij ons 
daltononderwijs is voldoende geld beschikbaar. 

1.78 .82 .37 

7 
Nieuwe collega´s worden tijdens hun eerste periode bij ons op school 
door een ervaren collega ingewerkt. 

1.91 .94 .40 

antwoordmogelijkheden 0 = niet van toepassing 

 1 = enigszins van toepassing 

 2 = grotendeels van toepassing 

 3 = geheel van toepassing 

aantal items = 7 

gemiddelde (gestand.) = 2.01 

range = 2.00 

modus = 1.71 

mediaan = 2.00 

minimum-maximum scores = 1.00 - 3.00 

variantie = .24 

standaarddeviatie = .49 

scheefheid = .23 GFI = 0.88 

kurtosis = -.63 GFI = 1.65 

GFI test scheefheid en kurtosis = 2.53 

Cronbach´s alpha = .73 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 10 

 
Schaal 10: De mate waarin opvattingen en overtuigingen van leerkrachten het onderwijzen en leren 
ondersteunen 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 Ik weet waar het bij het daltononderwijs om gaat. 2.52 .53 .54 

2 
Ik weet wat de stand van zaken is bij de daltonontwikkeling van onze 
school. 

2.46 .58 .56 

3 Ik pas de uitgangspunten van het daltononderwijs toe in mijn onderwijs. 2.43 .55 .56 

antwoordmogelijkheden 0 = niet van toepassing 

 1 = enigszins van toepassing 

 2 = grotendeels van toepassing 

 3 = geheel van toepassing 

aantal items = 3 

gemiddelde (gestand.) = 2.47 

range = 2.00 

modus = 3.00 

mediaan = 2.67 

minimum-maximum scores = 1.00 - 3.00 

variantie = .20 

standaarddeviatie = .44 

scheefheid = -.35 GFI = 6.13 

kurtosis = -.81 GFI = 8.20 

GFI test scheefheid en kurtosis = 14.33 

Cronbach´s alpha = .73 

n = 300 (leerkrachten van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 11 

 
Schaal 11: De mate waarin de school in het kader van schoolverbetering doelen heeft gesteld op school-, 
leerkracht- en leerlingniveau 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
Heeft u doelen gesteld gericht op het verbeteren van uw 
schoolorganisatie? 

.91 .29 .35 

2 
Heeft u doelen gesteld gericht op het verbeteren van uw 
daltononderwijs? 

.93 .26 .40 

3 
Heeft u doelen gesteld gericht op afstemming van het daltononderwijs 
tussen de verschillende leerjaren? 

.74 .44 .34 

4 
Heeft u de schoolgerichte doelen in het kader van daltonontwikkeling 
schriftelijk vastgelegd? 

.79 .41 .36 

5 
Heeft u doelen gesteld gericht op het uitbreiden van vaardigheden bij 
leerkrachten? 

.48 .50 .31 

6 Heeft u doelen gesteld gericht op het samenwerken door leerkrachten? .43 .50 .31 

7 
Heeft u de leerkrachtgerichte doelen in het kader van 
daltonontwikkeling schriftelijk vastgelegd? 

.37 .49 .54 

8 
Heeft u doelen gesteld gericht op het vergroten van het vermogen bij 
leerlingen om zelfstandig hun eigen leren aan te sturen? 

.55 .50 .40 

9 
Heeft u doelen gesteld gericht op het vergroten van het vermogen bij 
leerlingen om met anderen aan leertaken te werken? 

.62 .49 .39 

10 
Heeft u de leerlinggerichte doelen in het kader van daltonontwikkeling 
schriftelijk vastgelegd? 

.40 .49 .59 

antwoordmogelijkheden 0 = nee 

 1 = ja 

aantal items = 10 

gemiddelde (gestand.) = .62 

range = .90 

modus = .60 

mediaan = .60 

minimum-maximum scores = .10 - 1.00 

variantie = .06 

standaarddeviatie = .24 

scheefheid = -.23 GFI = 0.88 

kurtosis = -.57 GFI = 1.35 

GFI test scheefheid en kurtosis = 2.23 

Cronbach´s alpha = .73 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 12 

 
Schaal 12: De mate waarin het schoolbestuur betrokken is bij het schoolverbeteringsproces 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
Is het schoolbestuur op de hoogte van de daltonontwikkeling van de 
school? 

1.77 .83 .50 

2 
Heeft het schoolbestuur een inbreng als het gaat om besluitvorming 
over daltonontwikkeling op uw school? 

.88 .82 .62 

3 
Heeft het schoolbestuur een inbreng in de uitvoering van 
daltonontwikkeling op uw school? 

.55 .66 .57 

4 
Controleert en/of evalueert het schoolbestuur de daltonontwikkeling op 
uw school? 

.77 .76 .64 

antwoordmogelijkheden 0 = niet 

 1 = in geringe mate 

 2 = in aanzienlijke mate 

 3 = in zeer grote mate 

aantal items = 4 

gemiddelde (gestand.) = .99 

range = 2.75 

modus = 1.25 

mediaan = 1.00 

minimum-maximum scores = .00 - 2.75 

variantie = .35 

standaarddeviatie = .59 

scheefheid = .41 GFI = 2.80 

kurtosis = -.39 GFI = 0.63 

GFI test scheefheid en kurtosis = 3.43 

Cronbach´s alpha = .77 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 13 

 
Schaal 13: De mate waarin de directie betrokken is bij het schoolverbeteringsproces 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 Is de directie op de hoogte van de daltonontwikkeling van de school? 2.89 .35 .56 

2 
Heeft de directie een inbreng als het gaat om besluitvorming over 
daltonontwikkeling op uw school? 

2.81 .39 .47 

3 
Heeft de directie een inbreng in de uitvoering van daltonontwikkeling 
op uw school? 

2.67 .57 .60 

4 
Controleert en/of evalueert de directie de daltonontwikkeling op uw 
school? 

2.58 .57 .43 

antwoordmogelijkheden 0 = niet 

 1 = in geringe mate 

 2 = in aanzienlijke mate 

 3 = in zeer grote mate 

aantal items = 4 

gemiddelde (gestand.) = 2.74 

range = 1.75 

modus = 3.00 

mediaan = 3.00 

minimum-maximum scores = 1.25 - 3.00 

variantie = .12 

standaarddeviatie = .35 

scheefheid = -1.48 GFI = 36.51 

kurtosis = 2.41 GFI = 24.20 

GFI test scheefheid en kurtosis = 60.71 

Cronbach´s alpha = .71 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 14 

 
Schaal 14: De mate waarin de leerlingen betrokken zijn bij het schoolverbeteringsproces 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
Zijn de leerlingen op de hoogte van de daltonontwikkeling van de 
school? 

1.95 .82 .47 

2 
Hebben de leerlingen een inbreng als het gaat om besluitvorming over 
daltonontwikkeling op uw school? 

1.06 .78 .60 

3 
Hebben de leerlingen een inbreng in de uitvoering van 
daltonontwikkeling op uw school? 

1.52 .77 .71 

4 
Controleren en/of evalueren de leerlingen de daltonontwikkeling op uw 
school? 

1.16 .83 .67 

antwoordmogelijkheden 0 = niet 

 1 = in geringe mate 

 2 = in aanzienlijke mate 

 3 = in zeer grote mate 

aantal items = 4 

gemiddelde (gestand.) = 1.43 

range = 3.00 

modus = 1.75 

mediaan = 1.50 

minimum-maximum scores = .00 - 3.00 

variantie = .40 

standaarddeviatie = .63 

scheefheid = .26 GFI = 1.13 

kurtosis = .05 GFI = 0.01 

GFI test scheefheid en kurtosis = 1.14 

Cronbach´s alpha = .80 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 15 

 
Schaal 15: De mate waarin de ouders betrokken zijn bij het schoolverbeteringsproces 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 Zijn de ouders op de hoogte van de daltonontwikkeling van de school? 1.97 .63 .39 

2 
Hebben de ouders een inbreng als het gaat om besluitvorming over 
daltonontwikkeling op uw school? 

1.16 .69 .61 

3 
Hebben de ouders een inbreng in de uitvoering van daltonontwikkeling 
op uw school? 

1.04 .63 .69 

4 
Controleren en/of evalueren de ouders de daltonontwikkeling op uw 
school? 

1.08 .63 .53 

antwoordmogelijkheden 0 = niet 

 1 = in geringe mate 

 2 = in aanzienlijke mate 

 3 = in zeer grote mate 

aantal items = 4 

gemiddelde (gestand.) = 1.31 

range = 2.75 

modus = 1.25 

mediaan = 1.25 

minimum-maximum scores = .25 - 3.00 

variantie = .24 

standaarddeviatie = .49 

scheefheid = .39 GFI = 2.54 

kurtosis = .62 GFI = 1.60 

GFI test scheefheid en kurtosis = 4.14 

Cronbach´s alpha = .78 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 16 

 
Schaal 16: De mate waarin het NDV-bestuur betrokken is bij het schoolverbeteringsproces 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
Is het NDV-bestuur op de hoogte van de daltonontwikkeling van de 
school? 

1.27 .91 .49 

2 
Heeft het NDV-bestuur een inbreng als het gaat om besluitvorming 
over daltonontwikkeling op uw school? 

.88 .83 .74 

3 
Heeft het NDV-bestuur een inbreng in de uitvoering van 
daltonontwikkeling op uw school? 

.75 .76 .69 

4 
Controleert en/of evalueert het NDV-bestuur de daltonontwikkeling op 
uw school? 

1.03 .95 .63 

antwoordmogelijkheden 0 = niet 

 1 = in geringe mate 

 2 = in aanzienlijke mate 

 3 = in zeer grote mate 

aantal items = 4 

gemiddelde (gestand.) = .98 

range = 2.50 

modus = 1.25 

mediaan = 1.00 

minimum-maximum scores = .00 - 2.50 

variantie = .48 

standaarddeviatie = .69 

scheefheid = .48 GFI = 3.84 

kurtosis = -.51 GFI = 1.08 

GFI test scheefheid en kurtosis = 4.92 

Cronbach´s alpha = .81 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 17 

 
Schaal 17: De mate waarin daltonstagiaires van de pabo betrokken zijn bij het schoolverbeteringsproces 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
Zijn daltonstudenten die stage lopen op uw school, op de hoogte van de 
daltonontwikkeling van de school? 

1.51 .98 .59 

2 
Hebben daltonstudenten die stage lopen op uw school,  een inbreng als het 
gaat om besluitvorming over daltonontwikkeling op uw school? 

.59 .71 .65 

3 
Hebben daltonstudenten die stage lopen op uw school, een inbreng in de 
uitvoering van daltonontwikkeling op uw school? 

.86 .81 .75 

4 
Controleren en/of evalueren daltonstudenten die stage lopen op uw school, 
de daltonontwikkeling op uw school? 

.57 .70 .65 

antwoordmogelijkheden 0 = niet 

 1 = in geringe mate 

 2 = in aanzienlijke mate 

 3 = in zeer grote mate 

aantal items = 4 

gemiddelde (gestand.) = .88 

range = 2.50 

modus = .00 

mediaan = 1.00 

minimum-maximum scores = .00 - 2.50 

variantie = .43 

standaarddeviatie = .66 

scheefheid = .35 GFI = 2.04 

kurtosis = -.62 GFI = 1.60 

GFI test scheefheid en kurtosis = 3.64 

Cronbach´s alpha = .82 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 18 

 
Schaal 18: De mate van deskundige en schoolspecifieke, externe begeleiding voor de schoolleiding en de 
leerkrachten 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
Heeft de schoolleiding externe begeleiding (gehad) in het kader van de 
daltonontwikkeling? 

.86 .35 .59 

2 
Heeft de schoolleiding de externe begeleider als voldoende deskundig 
ervaren? 

.81 .39 .70 

3 
Is bij de externe begeleiding van de schoolleiding voldoende rekening 
gehouden met de specifieke schoolsituatie? 

.80 .40 .58 

4 
Heeft de daltoncoördinator/daltonwerkgroep externe ondersteuning (gehad) 
in het kader van de daltonontwikkeling? 

.71 .46 .68 

5 
Heeft de daltoncoördinator/daltonwerkgroep de externe begeleider als 
voldoende deskundig ervaren? 

.74 .44 .73 

6 
Is bij de externe begeleiding van de daltoncoördinator/daltonwerkgroep 
voldoende rekening gehouden met de specifieke schoolsituatie? 

.71 .46 .68 

7 
Hebben de leerkrachten externe ondersteuning (gehad) in het kader van de 
daltonontwikkeling? 

.91 .29 .48 

8 
Hebben de leerkrachten de externe begeleider als voldoende deskundig 
ervaren? 

.82 .39 .57 

9 
Is bij de externe begeleiding van de leerkrachten voldoende rekening 
gehouden met de specifieke schoolsituatie? 

.84 .37 .57 

antwoordmogelijkheden 0 = nee 

 1 = ja 

aantal items = 9 

gemiddelde (gestand.) = .80 

range = 1.00 

modus = 1.00 

mediaan = 1.00 

minimum-maximum scores = .00 - 1.00 

variantie = .08 

standaarddeviatie = .28 

scheefheid = -1.25 GFI = 26.04 

kurtosis = .42 GFI = 0.74 

GFI test scheefheid en kurtosis = 26.78 

Cronbach´s alpha = .88 

n = 100 (daltoncoördinatoren & directeuren van daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 19 

 
Schaal 19: De mate waarin leerlingen bij instructieactiviteiten eigen verantwoordelijkheden krijgen en met 
elkaar kunnen werken 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
De leerkracht laat leerlingen zelf bepalen of zij deelnemen aan de 
instructie. 

.27 .55 .25 

2 
Tijdens de instructie geeft de leerkracht leerlingen gelegenheid elkaar te 
helpen. 

.75 .87 .53 

3 
Tijdens de instructie laat de leerkracht leerlingen samenwerken om de 
nieuwe leerstof te oefenen. 

.69 .90 .53 

4 
Leerlingen leren elkaar nieuwe leerstof aan volgens (schriftelijke) 
aanwijzingen van de leerkracht. 

.50 .80 .60 

5 
Leerlingen leren elkaar nieuwe leerstof aan en mogen daarbij een eigen 
aanpak kiezen. 

.30 .68 .46 

6 
De leerkracht geeft leerlingen gelegenheid om zelf te controleren of zij de 
instructie hebben begrepen. 

.64 .87 .52 

antwoordmogelijkheden 0 = nee 

 1 = ja: bepaalde leerlingen 

 2 = ja: alle leerlingen 

aantal items = 6 

gemiddelde (gestand.) = .52 

range = 2.00 

modus = .00 

mediaan = .33 

minimum-maximum scores = .00 - 2.00 

variantie = .27 

standaarddeviatie = .52 

scheefheid = .88 GFI = 38.72 

kurtosis = -.20 GFI = 0.50 

GFI test scheefheid en kurtosis = 39.22 

Cronbach´s alpha = .74 

n = 300 (groepsobservaties in 100 daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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Psychometrisch rapport van schaal 20 

 
Schaal 20: De mate waarin leerlingen bij takenwerk een eigen takenblad gebruiken en zelf werk nakijken 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
Leerlingen gebruiken een eigen takenblad (-planner, -formulier) waar hun 
taken op vermeld staan . 

.80 .40 .66 

2 Tijdens het takenwerk kijken leerlingen zelf hun werk na. .65 .48 .42 

3 De dagkleuren worden gebruikt bij het aftekenen van taken. .91 .29 .26 

4 
Leerlingen tekenen hun afgeronde taken af op een eigen takenblad (-
planner, -formulier). 

.80 .40 .70 

antwoordmogelijkheden 0 = nee 

 1 = ja 

aantal items = 4 

gemiddelde (gestand.) = .79 

range = 1.00 

modus = 1.00 

mediaan = 1.00 

minimum-maximum scores = .00 - 1.00 

variantie = .08 

standaarddeviatie = .29 

scheefheid = -1.25 GFI = 78.13 

kurtosis = .40 GFI = 2.00 

GFI test scheefheid en kurtosis = 80.13 

Cronbach´s alpha = .71 

n = 300 (groepsobservaties in 100 daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 

 
 
 



168 

Psychometrisch rapport van schaal 21 

 
Schaal 21: De mate waarin leerlingen bij groepsactiviteiten een eigen inbreng hebben en met elkaar 
kunnen werken 

item omschrijving gem. sd Rir 

1 
De leerkracht stimuleert leerlingen eigen ideeën in te brengen bij de 
inleiding van groepsactiviteiten. 

1.04 .93 .38 

2 
Bij groepsactiviteiten laat de leerkracht leerlingen samenwerken in 
groepjes. 

1.17 .93 .52 

3 
Bij het uitvoeren van opdrachten hebben (groepjes) leerlingen de 
mogelijkheid om dit op hun eigen manier te doen. 

.92 .95 .59 

4 
(Groepjes) Leerlingen hebben de mogelijkheid om op een zelfgekozen 
manier te laten zien dat zij hebben voldaan aan het doel van de les. 

.60 .86 .58 

antwoordmogelijkheden 0 = nee 

 1 = ja: bepaalde leerlingen 

 2 = ja: alle leerlingen 

aantal items = 4 

gemiddelde (gestand.) = .93 

range = 2.00 

modus = .00 

mediaan = 1.00 

minimum-maximum scores = .00 - 2.00 

variantie = .46 

standaarddeviatie = .68 

scheefheid = .11 GFI = 0.61 

kurtosis = -1.20 GFI = 18.00 

GFI test scheefheid en kurtosis = 18.61 

Cronbach´s alpha = .72 

n = 300 (groepsobservaties in 100 daltonscholen) 

afname = maart 2010 - februari 2011 
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daltondocent/-coördinator bij het Instituut Theo Thijssen. 
Als daltondocent raakte De Haan betrokken bij diverse netwerken binnen de Nederlandse Dalton Vereniging. Hij 
initieerde tweejaarlijkse daltoncongressen voor pabostudenten en publiceerde met Hans Jansen enkele titels over 
aspecten van het daltononderwijs. Sinds de lancering in 2012 is hij als eindredacteur betrokken bij de uitgave van 
DaltonVisie, het tijdschrift voor daltononderwijs. 
In het verlengde van zijn onderwijskundestudie en werkzaamheden als daltonadviseur raakte De Haan met name 
geïnteresseerd in het taakgebied en functioneren van daltoncoördinatoren in scholen. Laatstgenoemde activiteiten 
cumuleerden tenslotte in dit promotieonderzoek, waarbij hij een verbinding kon realiseren tussen eigen ervaringen, 
de achtergrond en praktijk van het daltononderwijs en het kennisdomein van schoolverbetering.  
Dick de Haan is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in IJsselstein.
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